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 الكتاب : الثلثاف األخيراف من الثمرات

 المؤلف :
 المحقق :
 الناشر :

قلنا: مذىبنا أنو يتبعو ويشتري بو ىدياً إلى مكة ومنى على ما نوى وعللوا ذلك بأف اإلنساف قد 
بمعنى ثمنو موجب أف يحمل على ما يصح، وقد اشتمل على يقوؿ جعلت عبدي ذبائح بمنى 

 نوع من القربة لتعلقو بالحـر فوجب أف ال يبطل كما ال يبطل في النفس والولد.
قاؿ في الكافي: وعند الناصر وسائرالفقهاء أنو ال شيء خالؼ محمد بن الحسن فإنو أوجب 

المذىب أف يقاؿ إنو نذر بمعصية  في الولد والمملوؾ دما ، واعلم أنو يرد على استدالؿ أىل
 وذلك يلـز فيو أال كفارة .

وقولكم: إنو يحمل على ما يصح وىو الذبح لما يشتري بثمنو مسلم إف أراد ذلك، أو كاف ال 
نية لو وكاف ذلك عرفاً، فأما إذا أراد نفس الذبح والمعصية فال معنى لحملو على السالمة مع 

بذبح الفرس، إذا قلنا أنها ال تؤكل فالنذر بذبح العبد، ويتفرع  تصريحو بأنو أراد المعصية والنذر
على ىذا لو نذر بذبح عبد الغير أو فرس الغير أو شاة الغير ىل يقوؿ ينذر بما ال يجوز منو 
ذبحو، وال بيعو، أو يقاؿ إنو يباع في حاؿ فيلزمو قيمتو، فهذا ينقض بالمكاتب؛ ألنو يباع في 

 ذا محل النظر.حاؿ، وذلك حالة العجز، ى
 قولو تعالى:

 }ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن{
 قيل: المحسن من عظم نفسو من الردى، وجاره عن األذى، وعبادتو عن الريا.

 قولو تعالى:
}َفَساَىَم َفَكاَف ِمَن اْلُمْدَحِضيَن{ يعني قارع فكاف من المدحضين، أي من المغلوبين واختلف ما 

ل اشرفوا على الغرؽ فرأوء أف يطرح واحد ليسلم الباقوف، وقيل: رأوا حوتاً سبب القرعو، فقي
يعرض لهم فقالوا فينا مذنب، وقيل أحتبست السفينة عن السير وعادتها إذا فيها عبد آبق أال 
تجري، وفي ىذا إ شاره إلى أف القرعو يعوؿ عليها فيما ألتبس والشافعي أخذ بذلك في صور 



راعي حفض الجملة ويدفع أعضم المفسدتين بأخفها ومالك قد قاؿ وفي ذلك إشارة أنو ي
 بالمصالح المرسلة حتى قاؿ: يقتل أكثر األمة لصالح ثلثها.

 وقد الحض صاحب قواعد األحكاـ دفع األعظم باألخف في صور
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بمثابة  والمنصور باهلل عليو السالـ قد اعتبر أشيا من ىذا، ونسبو اإلماـ في تصرفو إلى العالم
 ولي اليتيم لفعل األصلح واألرشد، ولو بجانب من األمواؿ.

 قولو تعالى :
 }فَػَلْوالَ َأنَُّو َكاَف ِمَن اْلُمَسبِّْحيَن{

قيل أراد من المصلين وعن بن عباس كل تسبيح في القرآف فهو صالة وقيل من الذاكرين اهلل  
 ِإَلَو ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنّْي ُكنُت كثيرا بالتسبيح والتقديس وقيل ىو قولو في بطن الحوت }الَ 

 ِمَن الظَّاِلِميَن{وىذا ترغيب من اهلل عز وجل في إكثار المؤمن من ذكره.
 قولو تعالى:

ُهْم َحتَّى ِحيٍن{  }فَػتَػَوؿَّ َعنػْ
أي إلى حين قيل إلى مدة يسيرة، وقيل: إلى يـو بدر، وقيل: إلى الموت، وقيل: إلى يـو 

ختلف فقيل ىذه منسوخو بآية السيف، وقيل: ال نسخ ولكن أراد تولية استخفاؼ القيامة، وا
 وإىانة.

 
 سورة ص

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قولو تعالى:

 }َكْم َأْىَلْكَنا ِمْن قَػْبِلِهْم ِمْن قَػْرٍف فَػَناَدْوا َواَلَت ِحيَن َمَناٍص{
عوا إلى المهرب، وال منجى المناص المهرب والمنجى، والمعنى أف العذاب لما نزؿ بهم فز 

 لهم.
 وثمرة ذلك أف توبة الملجأ ال تصح.

 قولو تعالى:
 }ُيَسبّْْحَن بِاْلَعِشيّْ َواإِلْشَراِؽ{.

قاؿ في الكشاؼ: يعني في وقت اإلشراؽ، وىو حين تضحي الشمس ويصفوا شعاعها وىو 



 وقت الضحى.
 وأما شروقها فطلوعها، تقوؿ: شرقت الشمس ولم تشرؽ.

ىاني: دخل علينا رسوؿ اهلل فدعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى صالة الضحى وقاؿ: ))يا أـ وعن أـ 
ىاني ىذه صالة اإلشراؽ(( عن طاوس، قاؿ: ىل تجدوف ذكر صالة الضحى في القرآف؟ 

ْرنَا اْلِجَباَؿ َمَعُو ُيَسبّْْحَن بِاْلَعِشيّْ َواإِلْشَراِؽ{ وقاؿ: كانت صالة يصليها  فقاؿ: ال فقرأ: }ِإنَّا َسخَّ
 داود عليو السالـ

 وعنو: ما عرفت صالة الضحى إال بهذه اآلية.
وعنو لم يزؿ في نفسي من صالة الضحى شيء حتى طلبتها فوجدتها في ىذه اآلية، وكاف ال 

 يصلي صالة الضحى ثم صالىا.
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ؿ: أنا وعن كعب أنو قاؿ البن عباس: إني ال أجد في كتاب اهلل صالة بعد طلوع الشمس، فقا
أعرفك ذلك في كتاب اهلل تعالى، يعني ىذه اآلية، ويجوز أف يريد وقت صالة الفجر، النتهائو 

بالشروؽ، ومنو: }فََأَخَذتْػُهُم الصَّْيَحُة ُمْشرِِقيَن{ وقوؿ الجاىلية: إشرؽ ثبير، وىذه الداللة 
 جميلة، والداللة المبينة من السنة، وقد سبق ذكر الخالؼ.

 قولو تعالى:
 َفْصَل اْلِخطَاِب{}وَ 

قيل: العلم بالقضاء، وقيل: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليو، وقيل: ىي لفظ أما 
 بعد.

 قولو تعالى:
ُهْم قَاُلوا الَ تَ  َخْف }َوَىْل َأتَاَؾ نَػَبأُ اْلَخْصِم ِإْذ َتَسوَّرُوا اْلِمْحَراَب، ِإْذ َدَخُلوا َعَلى َداُووَد فَػَفِزَع ِمنػْ

نَػَنا بِاْلَحقّْ َوالَ ُتْشِطْط َواْىِدنَا ِإَلى َسَواِء الصَّْراِط، ِإفَّ َخصْ  َماِف بَػَغى بَػْعُضَنا َعَلى بَػْعٍض فَاْحُكْم بَػيػْ
  َلَقدْ َىَذا َأِخي َلُو ِتْسٌع َوِتْسُعوَف نَػْعَجًة َوِلَي نَػْعَجٌة َواِحَدٌة فَػَقاَؿ َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّني ِفي اْلِخطَاِب? قَاؿَ 

ِذيَن ظََلَمَك ِبُسَؤاِؿ نَػْعَجِتَك ِإَلى نَِعاِجِو َوِإفَّ َكِثيًرا ِمَن اْلُخَلطَاِء لََيْبِغي بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض ِإالَّ الَّ 
نَّاُه فَاْستَػْغَفَر رَبَُّو َوَخرَّ رَا  ِكًعا َوَأنَاَب? آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوقَِليٌل َما ُىْم َوَظنَّ َداُووُد َأنََّما فَػتػَ

 فَػَغَفْرنَا َلُو َذِلَك َوِإفَّ َلُو ِعْنَدنَا َلُزْلَفى َوُحْسَن َمآٍب{.
اعلم أنو تظهر ثمرات من معنى ىذه الجملة ومن ذكر قصة داود، أما معنى اآلية فهذا استفهاـ، 

 ومعناه الداللة على أنو من األنباء العجيبة التي حقها أف تشيع وتظهر.



 الخصم?الخصم يقع على الواحد والجمع، وما ورد أنهما ملكاف.وقولو: ?نبأ 
قاؿ الزمخشري: فال يمتنع أنو قد صحبهما غيرىما، وسماىما باسم الخصم لما كانوا في صورة 

.  الخصـو
 وقولو تعالى: ?إذ تسورا المحراب? أي تصعدوا سوره وىو حائطو، والمحراب مصاله.
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و ملكين في سورة إنسانين فطلب يدخالف إليو فمنعهما الحرس؛ ألف روي أف اهلل تعالى بعث إلي
 ذلك كاف في يـو عبادة، فتسوروا عليو المحراب فلم يشعر إال وىما بين يديو.

جزأ زمانو أربعة أجزاء، يوماً للعبادة،  -عليو السالـ-: إف داود -رضي اهلل عنو-قاؿ ابن عباس 
و، ويوماً لجمع بني إسرائيل فيعظهم، فجاؤه في غير يـو ويوماً للقضاء، ويوماً لالشتغاؿ بخواص

القضاء، ومن فوؽ والحرس حولو، ففزع منهم فقالوا: خصماف بغى بعضنا على بعض فاحكم 
 بيننا.

قاؿ الزمخشري: وإنما جاز من المالئكة أف يخبروا عن نفوسهم بما لم بلتبسوا بو؛ ألف ذلك 
ائل في تصوير المسألة: زيد لو أربعوف من الغنم، على جهة التمثيل والتصور، كما يقوؿ الق

وعمرو لو أربعوف فخلطاىا، أو لي أربعوف ولك أربعوف فخلطاىا وحاؿ الحوؿ ىل تجب فيها 
 زكاة.

وقيل: معناه نحن كخصمين فحذؼ كاؼ التشبيو، كما يقاؿ: وجو القمر، أي كالقمر، قاؿ 
 الشاعر:

 بدت قمرًاومالت حوطباف ومالت..........
 

 وفاحت عنبراً ورنت غزاال
 

 وقولو تعالى:
 ?فاحكم بيننا بالحق وال تشطط?

 قيل:معناه ال تخف عن ابن عباس، والضحاؾ.وقيل: معناه ال تسرؼ عن السدي.
 وقولو تعالى:

 }َواْىِدنَا ِإَلى َسَواِء الصَّْراِط{أي إلى وسط الطريق وىو الحق.
 وقولو تعالى:



 }ِإفَّ َىَذا َأِخي{
مثيل إذ ال إخوة بين الملكين، وقيل: إخوة الدين وىذا قوؿ أكثر المفسرين، ولهذا قيل: ىذا ت

 قاال احكم بيننا بالحق وال تشطط.
 قاؿ: ذلك لعظم محلهما.

قاؿ الحاكم: وقد يجوز مثل ذلك لسائر الحكاـ غير األنبياء، فال يجوز ألمتهم أف يخاطبوىم 
 بمثل ذلك.

 يل: ىما أخواف من بني إسرائيلوقيل: ىما بشراف تسورا المحراب، ق
 وقولو تعالى :

 ? تسع وتسعوف نعحة ولي نعجة واحدة ?
 أكثر المفسرين أنو كنى بالنعجة المرأة وأنو أرادا حقيقة العدد.

 وقيل: لم يرد حقيقة العدد، وإنما أراد التمثيل.
 وعن أبي مسلم : حقيقة النعاج ال النساء كما تفيده الحقيقة من اللفظ.

 تعالى: وقولو
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 }فَػَقاَؿ َأْكِفْلِنيَها{
 معناه ملكنيها؛ ألف المالك يكفل ما تحت يده.

 وقولو تعالى:
 }َوَعزَِّني ِفي اْلِخطَاِب{ عزه أي غلبو، شعرًا:

 كأف القلب حين يقاؿ يغدي
 

 بليلى العامرية أو يراح
 

 قطاة عزىا شرؾ فباتت
 

 تجاذبو وقد علق الجناح
 

جاً لم أقدر أف أورد عليو مثلو، وأراد بالخطاب مخاطبة المحتاج المجادؿ، والمعنى حاجني حج



أو أراد خطبة المرأة وخطبها يغلبني في الخطبة؛ ألنو تزوجها دوني، وقد قرئ وعزني من 
 المعازاة وىي المغالبة.

 وقولو تعالى:
 }َلَقْد ظََلَمَك{

عترافو، فجاء داود، وبقولو: ?لقد قيل: إنما ظلمو بعد ا -عليو السالـ-اختلف في كالـ داود 
 ظلمك ?وىو جواب لقسم محذوؼ أي واهلل لقد ظلمك.

: إف رمت -عليو السالـ-وروي أنو قاؿ: أريد أف أخذىا منو وأكمل نعاجي مائة، فقاؿ داود 
ذلك ضربنا منك ىذا وىذا إشارة إلى طرؼ األنف والجبهة، فقاؿ: يا داود أنت أحق أف 

و أنت فعلت كيت وكيت، ثم نظر داود فلم يرى أحد ليعرؼ ما وقع يضرب منك ىذا وىذا، أ
 فيو.

وقيل: في الكالـ حذؼ تقديره إف كاف األمر كذلك فقد ظلمك، وقيل: بادر إلى التظلم قبل 
سماع اآلخر، فكاف ىذا ذنباً، وقد جاء عن الرسوؿ : ))يا علي ال تحكم على أحد الخصمين 

 حتى تسمع ما يقوؿ اآلخر((.
 تعالى: وقولو

يٌل َما }َوِإفَّ َكِثيراً ِمَن اْلُخَلطَاِء لََيْبِغي بَػْعُضُهْم َعَلى بَػْعٍض ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوقَلِ 
 ُىْم{

 قيل: جاء بهذا ألمرين، وىما الترغيب في عادة الصلحاء والتنفير عن عادة األكثر في البغي.
 ـ وأف لو في األكبر أسوة؛ ألنهم قد ظلموا.والثاني: التسلية للمظلو 

 وقولو تعالى:
 }َوَظنَّ َداُووُد َأنََّما فَػتَػنَّاُه{

 وقرئ فتناه بالتشديد للمبالغة.
قيل: لما كاف الظن يداف العلم عبر بو عن العلم، أي فتناه أبتليناه بامرأةأوريا ىل يثبت أـ يزؿ، 

 قيل: لما عرؼ أنهما ملكاف.
 ا علم خطأه بالقضية على أحد المدعين.وعن أبي مسلم لم

 وقولو تعالى:
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 }فَاْستَػْغَفَر رَبَُّو{
 قاؿ في التهذيب: واختلفوا فقيل: لم يكن لو ذنب، وكاف استغفاره انقطاعاً إلى اهلل.

وقاؿ األكثر: بل لو ذنب وىو صغير، استغفر منو، وإف كاف المغفور مغفورًا، كقولو تعالى: 
 َأْطَمُع َأْف يَػْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي{ وقولو تعالى: }رَبػََّنا الَ تُػَؤاِخْذنَا ِإْف َنِسيَنا{.}َوالَِّذي 

 وقيل: التوبة على األنبياء واجبة من الصغائر لعظم موقعها في جنب ما أنعم اهلل عليهم.
 وقاؿ أبو ىاشم: تجب التوبة لخير ما نقص من الثواب.

ا، ثم اختلفوا ما كاف ذنبو، فقيل: إف أوريا خطب امرأة وكاف وعن أبي علي: يجوز اإلصرار عليه
ما رغبو فيها فخطبها وزوجها  -عليو السالـ-أىلها رغبوا فيو، وأرادوا تزويجها منو، فبلغ داود 

 منو، فعاتبو اهلل تعالى، وىذا مروي عن أبي علي، وىو منهي عن ىذا في شريعتنا.
سـو أخيو، وال يخطب على خطبتو، ولكن إذا فعل  وفي الحديث عنو : ))ال يسـو الرجل على
 فإف البيع وكا النكاح يصح عند األكثر((.

 وقاؿ أىل الظاىر: إنو ال يصح، ورواه في التهذيب عن الهادي.
وقيل: خطب أوريا ثم غاب لغزوة فزوجت من داود فاغتم أوريا غماً شديداُ فعاتبو اهلل تعالى 

 على ذلك.
 اهلل عليو وآلو أف قلبو إذا وقع فيو موقع المراة لـز زوجها فراقها. قيل: من خواص نبينا صلى

وقيل: تمنا أف تكوف امرأة أوريا حالاًل لو فاتفق قتل أوريا فتزوج بها، ولم يغتم عليو كما يغتم 
 على أمثالو فعاتبو اهلل تعالى.

أف يرغبوا عنها، وقيل: كاف في شريعتو إنو إذا مات رجل وخلف امرأة فأولياؤىا أحق بها إال 
 فلما قتل أوريا خطبها داود أولياؤىا لجاللة قدر داود، وىيبتو فعوتب.

 وقيل: كاف ذنب داود أنو صدؽ أحدىما على اآلخر وظلمو قبل مسألتو.
قاؿ الحاكم: ولم يتعمد داود الخطيئة، ولكن ترؾ االستدالؿ، وكاف يمكنو فهذه الوجوه ذكرىا 

 يروى من حدث الحمامة، وأنها دخلت على محرابو.مشايخ المعتزلة، وأنكروا ما 
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وقيل: إنها من ذىب فتبعها ليحف ولده فطارت إلى كوة نظر منها امرأة أوريا ناشرة لشعرىا،  
كاشفة لثيابها، وقد غطاىا شعرىا ففتن بها، فأمر رئيس العسكر يخرج أوريا مع التابوت ليقتل، 

ود وىي أـ سليماف، وقالوا: ىذا من اختالؽ الحشوية، فلم يزؿ كذلك حتى قتل فتزوجها دا
أف من روى ىذا الذي يرويو القصاص معتقداً صحتو جلدتو  -عليو السالـ-وقد روي عن علي 



 مائة وستين؛ ألنو فرية على نبي فضوعف حدىا.
 وقولو تعالى:

 }َوَخرَّ رَاِكعاً َوَأنَاَب{
 :قيل: عبر بالركوع عن السجود وقد جاء ذلك شعراً 

 فخر على وجهو راكعاً 
 

 وتاب إلى اهلل من كل ذنب
 

قاؿ في عين المعاني عن الخدري: رأيت في المنأـ كأني أكتب السورة فخر القلم ساجداً عند 
 اآلية فذكرتو للنبي فسجد وأمر بو.

وقيل: خر بعد ما كاف راكعاً، واستشهد أبو حنيفة باآلية على أف الركوع في التالوة يقـو مقاـ 
 جود.الس

 وقيل: يجوز أف يريد وخر للسجود راكعاً أي مصليًا؛ ألف الركوع يعبر بو عن الصالة.
قاؿ في الكشاؼ: وروي أنو بقا ساجداً أربعين يوماً ال يرفع رأسو إال لصالة مكتوبة أو ما البد 
 منو، وال يرقأ دمعو حتى نبت العشب من دمعو إلى رأسو، ولم يشرب ماء إال وثلثاه دمع، وجهد
نفسو راغباً إلى اهلل في العفو عنو حتى كاد يهلك، واشتغل بذلك عن الملك حتى وثب ابن لو 

يقاؿ لو: ايشا على ملكو، ودعا إلى نفسو، واجتمع إليو أىل الزيغ من بني إسرائيل، فلما غفر لو 
 حاربو فهزمو.

 وروي أنو نقش خطيئتو في كفو ال ينساىا.
 موع في وجو داود حديد الماء في األرض((.وفي التهذيب عن النبي : ))حد الد

وعنو : ))كاف الناس يعودوف دواد يظنوف أنو مريض، وما بو مرض إال الحياء وخوؼ اهلل 
 تعالى((.
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وعن الحسن: إف داود بعدما أصاب الخطيئة كاف يصـو الدىر ويقـو الليل كلو، ويقوؿ يا داود 
كاف يصـو يوماً ويفطر يوماً، فلعل ذلك قبل خطيئتو، الخاطئ، و قد جاء في الحديث أف داود  

وقد ظهرت الثمرات في شرح المعنى، منها حسن االستدالؿ على المراد، وجواز احتجاب 
النبي واإلماـ على وجو ال يضر، وجواز تصوير المقصود في غير موضعو، وجواز الكناية 



كالـ اآلخر، وأنو ال يخطب على   باستعماؿ المجاز، وأنو ال يجوز القضاء لخصم قبل أف يسمع
خطبة الغير بعد المراضاة، وأنو يجب عزؿ الشهوة عن الحق فيتألم لما يؤلم المؤمن ولو عاد 

 إليو نفع.
ومنها أف ال يأخذ اإلنساف إال ما طابت بو نفس الغيرألنو قد قيل: إف عادة أىل زماف داود 

نها ليتزوجها، وأف داود لما أعجب بامرأة اإليثار، وأف من أعجبتو امرأة سأؿ زوجها أف ينزؿ ع
، -عليو السالـ-أوريا سألو النزوؿ عنها فاستحى أف يرده فنزؿ عنها وتزوجها وىي أـ سليماف 

فعوتب على عدـ رد نفسو وشهوتو، حتى طلب من معو امرأة واحدة النزوؿ عنها ومعو تسع 
 وتسعوف.

د جاء في الحديث عنو : ))إف اهلل ومنها حسن الرجوع إلى النظر عند حصوؿ الشهوة، وق
 يحب البصر النافذ عند مجيء الشهوات، والعقل الكامل عند نزوؿ الشبهات((.

ومنها لزـو االستغفار من الخطيئة، والفزع إلى الطاعة، والحزف لما فرط، وتذكار ما سلف من 
 الخطيئة.

وإف ركع بدالً عن  ومنها استحباب سجود التالوة عند قراءت ىذه اآلية عند أبي حنيفة،
 السجود جاز.

 -عليو السالـ-وقاؿ الشافعي: ليس ىاىنا سجود تالوة، حجة الشافعي أنو قاؿ: ))سجد داود 
توبة، ونحن نسجد شكرًا(( وحجة أبي حنيفة أف ابن عباس سجد عند ىذه، وقاؿ: رأيت رسوؿ 

 حنيفة .اهلل يسجد فيها، وسجود الشكر مستحب عندنا والشافعي، ورواية عن أبي 

(2/163) 

 

وقاؿ ؾ: والرواية الثانية عن ح يكره سجود الشكر، حجتنا أخبار مترادفة، منها حديث حذيفة 
لما وجده ساجداً فأطاؿ السجود، وقاؿ بعد ذلك: ))إف جبريل أخبرني عن اهلل تعالى أنو قاؿ: 

 من صلى عليك صالة صليت عليو((.
))سجد أخي داود توبة، ونحن نسجدىا شكرًا  أنو قاؿ في سجدة ?ص?: -عليو السالـ-وعنو 
 هلل((.

وعن أبي بكر: كاف صلى اهلل عليو وآلو إذا أتاه أمر بشره خر راكعاً ساجداً شكراً هلل، ولما وجد 
 يد ذي الثدية خر ساجداً. -عليو السالـ  -

 على وعن أبي بكر أنو لما بلغو فتح اليمامة، وقتل مسيلمة سجد هلل، وحجة مالك أف نعم اهلل
 نبيو متوالية، ولم يروى أنو سجد، وألف اإلنساف ال يخلو كل وقت من نعمة.



 ومنها استحباب السجود عند التوبة، وىي سجدة الخشوع واالعتراؼ بالذنب.
 قولو تعالى:

ِبِع اْلَهَوى فَػُيِضلََّك َعْن }يَاَداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَؾ َخِليَفًة ِفي اأَلْرِض فَاْحُكْم بَػْيَن النَّاِس بِاْلَحقّْ َوالَ تَػتَّ 
 َسِبيِل اللَِّو ِإفَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَف َعْن َسِبيِل اللَِّو َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد{

 لهذه اآلية ثمرات:
 منها اطالؽ اسم الخليفة على النبي؛ ألنو خلف من سبقو من األنبياء.

ـ الزمخشري جوازه، وأف المراد وأما خليفة اهلل فقد تقدـ ذكر الخالؼ فيو، وأف ظاىر كال
 الوالة، كمن يستخلفو بعض السالطين، وتقدـ ما حكى النواوي من عدـ الجواز.

ومنها صحة الحكم وذلك إجماع، وأنو مشروع، وينقسم إلى واجب ومندوب، ومكروه ومحظور 
 ومباح.

 ى رئاسة.ومنها أنو ال يبغي في حكمو ىواه من كونو يحكم لرشوة، أو شفاعة أو محاباة عل
قاؿ الحاكم: وال ينفذ حكمو؛ ألنو اتبع ىواه، وقد جاء في الحديث النبوي عنو : ))إياكم 

 واإلفراد(( الخبر المشهور.
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قاؿ في الكشاؼ: وعن بعض خلفاء بني مرواف أنو قاؿ لعمر بن عبد العزيز وللزىري: ىل 
 يجري عليو القلم، وال تكتب عليو سمعت ما بلغنا؟ قاؿ: وما ىو؟ قاؿ: بلغنا أف الخليفة ال

معصية، فقاؿ: يا أمير المؤمنين: الخلفاء أفضل أـ األنبياء؟ ثم تال ىذه اآلية، والنظر ىل 
يستخرج من ىذه اآلية تحريم االنتقاؿ من مذىب إلى مذىب مساعدة للهوى ال لكونو أرجح، 

 أف ذلك كالحكم.أـ ال؛ ألف عملو بالهوى تبعاً للحق، فدخل في الرخص، واألقرب 
 قولو تعالى:

ـْ َنْجَعُل اْلُمتَِّقيَن َكاْلُفجَّ  ـْ َنْجَعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن ِفي اأَلْرِض َأ  اِر{.}َأ
 النزوؿ: قيل نزلت في علي وحمزة وعبيدة، وفي عتبة وشيبة والوليد، لما تبارزوا يـو بدر.

لتمييز بين المؤمن والكافر، والمؤمن والفاجر في الموادة والمواالة، وقد جاء وثمرتها وجوب ا
في الحديث في أف مجلس المؤمن يكوف أرفع من مجلس الذمي عند التحاكم، ويحتمل أف 
يؤخذ من ىذه اآلية عدـ التكافؤ بينهما في النكاح، وما نبت من المساواة في بعض األحكاـ  

 و.كالدية ونحوىا فلداللة تخص
 قولو تعالى:



َر ُأْوُلوا األَْلَباِب{. بػَُّروا آيَاتِِو َولَِيَتذَكَّ  }لَِيدَّ
 قاؿ الحاكم: الالـ في ليتدبروا الـ اإلرادة، أي يريد منو التدبر.

وثمرة ذلك وجوب التفكر في آيات القرآف الكريم الذي يؤديو تدبره إلى معرفة التأويالت 
 ن جملة علـو الدين.الصحيحة، والمعاني الحسنة، فيكوف م

قاؿ جار اهلل: من اقتنع بظاىر المتلو لم يحظ منو بكثير طائل، وكاف مثلو كمثل من لو نعجة 
 درور ال يحتلبها، ومهرة نثور ال يستولدىا، النثور كثيرة الولد.
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وعن الحسن قد قرأ القرآف عبيد وصبياف ال علم لهم بتأويلو حفظوا حروفو وضيعوا حدوده، 
حتى أف أحدىم يقوؿ: واهلل لقد قرات القرآف فما اسقط منو حرفاً، وقد واهلل أسقطو كلو ما يرى 

للقرآف عليو أثر في خلق وال عمل، واهلل ما ىو بحفظ حروفو وإضاعة حدوده، واهلل ما ىؤالء 
مانع من  بالحكماء وال الورعة، ال أكثر اهلل في الناس مثل ىؤالء، ال يريد بالورعة منو لو وارع أي

 دعاء جار اهلل، اللهم اجعلنا من العلماء المتدبرين، واعذنا من القراء المتكبرين.
ولقراءت القرآف آداب من مهماتها حضور القلب، وتدبر ما انطوى عليو من منافع الدنيا 

 واآلخرة.
 قولو تعالى:

َنا ِلَداُووَد ُسَلْيَماَف نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّو َأوَّابٌ  ، ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِو بِاْلَعِشيّْ الصَّاِفَناُت اْلِجَياُد، فَػَقاَؿ }َوَوَىبػْ
وِؽ ِإنّْي َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْن ِذْكِر رَبّْي َحتَّى تَػَواَرْت ِباْلِحَجاِب، رُدُّوَىا َعَليَّ َفَطِفَق َمْسًحا بِالسُّ 

 َواأَلْعَناِؽ{.
، وقولو تعالى: }نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّو َأوَّاٌب{ أي رجاع بالتوبة ثمرات اآلية أف الولد الصالح نعمة من اهلل

 . -عليو السالـ  -إلى اهلل تعالى، والظاىر أف ذلك صفة لسليماف 
 وقيل: لداود فيجب شكر ىذه النعمة.

 ومنها أف ارتباط الخيل مشروع كما ىو في شريعتنا.
أىل دمشق والصابئين فأصاب ألف غزى  -عليو السالـ-قاؿ في الكشاؼ: وروي أف سليماف 

 فرس.
 وقيل: ورثها من أبيو وأصابها أبوه من العمالقة.

وقيل: خرجت من البحر لها أجنحة فقعد يوماً بعد ما صلى األولى على كرسيو واستعرضها فلم 
تزؿ تعرض عليو حتى غربت الشمس وغفل عن العصر أو عن ورد لو من الذكر كاف لو بالعشي، 



عِلموه فاغتم لما فاتو فاستردىا وعقرىا مقرناً هلل وبقى مائة فما في أيدي الناس من وِىْيَب فلم يُ 
 الجياد من نسلها.

وقيل: لما عقرىا أبدلو اهلل خيرًا منها وىي الريح تجري بأمره، وىذا ىو الظاىر من أقواؿ 
 المفسرين أنو عقرىا.
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زماف كذلك، كما روي أف القرباف كاف تأكلو قاؿ الحاكم: ويحتمل أف يكوف القرباف في ذلك ال
النار، ثم يكوف للخيل عوض ذلك كما تكوف للذبح إذا كاف متعبداً بو كما ذبح عاـ الحديبية 

 سبعين بدنة.
قاؿ أبو علي والقاضي: ولم تكن صالة العصر مفروضة في زمانو، وإنما كانت نفاًل؛ ألف النبي 

ض حتى يكوف تنفيرًا، وىذا محتمل النظر؛ ألنو ال يجوز ال يترؾ الفرض عامدًا، والنسياف للفر 
 استمرار النسياف على النبي في الشرائع.

وأما النسياف والتنبيو عليو فجائز، وقد جاء في الحديث عن النبي : ))إنما أنسى أو أنسى ألبين 
 (( وقد نسي حتى صلى جنبًا.

لك من الغبار حيالها، وىذا مروي وقيل: لم يرد ضرب رفاتها وعراقيبها بالسيف، وإنما صح ذ
عن ابن عباس، والزىري، وابن كيساف، وقيل: أخذ يمسح ليعرؼ حالها كما يفعلو أىل الخيل، 

 وىذا مروي عن أبي مسلم.
وقيل: مسح ذلك بالماء، وقيل: وسمها في أعناقها وقوائمها لتكوف حبساً في سبيل اهلل، وإذا 

جواز رصانة العبادة وحفظها بتلف الماؿ، أو يكوف  حمل ذلك على القتل ففي ذلك داللة على
 مما يقرب من ذلك ما روي أنو قد قميصو حين لبسو ناسياً لإلحراـ.

 وقيل: كاف ذلك، وأكل لحم الخيل مباح.
وأما في شريعتنا ففيو الخالؼ المعروؼ، وىل نسخت اإلباحة كما ىو المذىب لما روي أنو 

 ما ىو قوؿ أبي حنيفة والشافعي .نهى عن أكل لحـو الخيل، أو تنسخ ك
 وقولو تعالى:

 }الصَّاِفَناُت اْلِجَياُد{.
قاؿ ابن قتيبة ومسلم: أصل الصفوف الوقوؼ، والصافن الذي يقـو على ثالث ويرفع الرابع، 

 قاؿ الشاعر:
 ألف الصفوف فما يزاؿ كأنو



 
 مما يقـو على الثالث كسيرا

 
 وقيل: الصافن الذي يجمع بين يديو.

 : ))من سره أف يقـو الناس لو صفوفاً فليتبوأ مقعده من النار((.وعنو 
 قاؿ جار اهلل: أي واقفين كفعل خدـ الجبابرة.
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وقيل: الصافن الذي يقـو على ثالث ويضع سنبكو الرابع على األرض، وقد جاء في الحديث 
بالسكوف مطمئنة،  النهي عن صالة الصافن، والجياد المشروعات، وأراد وصفها حاؿ وقوفها

 وحاؿ حربها كانت سراعاً خفافاً.
 وقولو تعالى:

 }فَػَقاَؿ ِإنّْي َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْن ِذْكِر رَبّْي{
ىو الماؿ، ويطلق على الخيل وفي الحديث ))الخير معقود في نواصي الخيل(( ومعنى أحببت 

 حب الخير، قيل: أنبت بمعنى جعلتو نائباً عن الطاعة.
يل: بمعنى لزمت، ذكر أبو الفتح الهمداني في كتاب التبياف: إف أحببت بمعنى لزمت، قاؿ وق

 الشاعر:
 تباً لمن بالهوف قد ألبا

 
 مثل بعير السواد أحبَّا

 
 قاؿ جار اهلل: وليس بذاؾ.

 وقيل: المعنى أحببت حباً للخير، وقد يقاؿ: حب المحبوب محبوب، قاؿ أبو الطيب:
 ب قربووالعشق كالمعشوؽ يعذ

 
 للمبتلي ويناؿ من حوبائو

 
 وقولو تعالى:



 }حتى تَػَواَرْت بِاْلِحَجاِب{
 الظاىر أف المراد حتى توارت الشمس بالحجاب وىو الظالـ.

قاؿ جار اهلل: ومن بدع التفاسير أف الحجاب جبل دوف جبل قاؼ مسيرة سنة تغرب الشمس 
ذلك عبارة عن غروب الشمس أي من ورائو، والمروي عن ابن مسعود والحسن وأبي علي أف 

 حتى توارت.
 وعن أبي مسلم: المراد حتى توارت الخيل بأف غابت من نظره،

.}  وقولو:}رُدُّوَىا َعَليَّ
قاؿ أكثر المفسرين: أراد ردوا الخيل، وقيل: أراد رد الشمس، بأف أمر اهلل مالئكتو الموكلين 

 بالشمس بردىا فصلى العصر في وقتها، واألوؿ أشهر.
 ا يروى أنو يظلم أربعة عشرة من الخيل يقتلها فسلب الملك أربعة عشر يوماً فضعيف.وم

 قولو تعالى:
َنا َعَلى ُكْرِسيِّْو َجَسداً ُثمَّ َأنَاَب، قَاَؿ َربّْ اْغِفْر ِلي َوَىْب ِلي ُملْ  نَّا ُسَلْيَماَف َوَأْلَقيػْ كاً اَل }َوَلَقْد فَػتػَ

 نََّك َأْنَت اْلَوىَّاُب{.يَػْنَبِغي أِلََحٍد ِمْن بَػْعِدي إِ 
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اعلم أف ىذه اآلية الكريمة قد أفادت أف سليماف َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّم أذنب ذنباً صغيرًا 
 واستغفر منو، وأنو سأؿ ُملكاً ال يكوف لغيره.

 تعالى، أما ذنبو فقد قاؿ الحاكم قد روية روايات كثيرة وفيها اختالؼ وفيها ما ال يجوز على اهلل
عليو -وال على أنبيائو، والذي قالو علماؤنا وعلماء التفسير ما روي عن النبي أف سليماف 

قاؿ: أطوؼ الليلة على مائة امرأة فتلد كل امرأة غالماً يقاتل في سبيل اهلل ولم يقل إف  -السالـ
فألقتو على   شاء اهلل، فطاؼ فلم تحبل إال امرأة واحدة فولدت نصف غالـ، فجاءت بو القابلة

كرسيو بين يديو، ولو قاؿ إف شاء اهلل كاف كما قاؿ، فكاف ىذا االبتالء لترؾ االستثناء لمشيئة 
 اهلل، والجسد ىو نصف الغالـ.

وقيل: ولد لسليماف ولد فخاؼ سليماف من الشيطاف أف يقتلو؛ ألف الشياطين أرادوا االحتياؿ 
بوه فأمر سليماف السحاب أف تحملو، وأمر الريح في قتلو، وقالوا: نخاؼ أف يعذبنا كما عذبنا أ

تحمل لو الغداء فمات الولد وألقي ميتاً على كرسيو، فكاف ابتالؤه لخوفو من الشيطاف فهوى 
 الجسد، وىو مروي عن الشعبي.

 وقيل: بل ولد لو ولد ميت جسد بال روح، فألقي على كرسيو عن أبي علي.



حراؾ لو مشرفاً على الموت، كما يقاؿ: لحم على وقيل: ابتلي بمرض شديد فصار جسداً ال 
 ( عن أبي مسلم، والتقدير فألقيناه على كرسيو فحذؼ الهاء.1وضم )

__________ 
 ( ػ الوضم ىو صرؼ الجرار تمت1)
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وأما ما يروى أف الشيطاف أخذ خاتمو وقعد على كرسيو وطاؼ على نسائو وغير ذلك من 
حاؿ حيضها فساؿ منها الدـ فدخل الحماـ ووضع خاتمو فأخذه  الروايات، وأنو وطئ امرأة

الشيطاف، وما يروى أف اهلل تعالى أمره أف ال يتزوج إال من بني إسرائيل فتزوج من غيرىم فابتلي، 
وما يروى أف سليماف بلغو خبر صيدوف وىي مدينة في بعض الجزائر وأف بها ملكاً عظيم الشأف 

، فخرج سليماف بجنوده من الجن واإلنس، وحملتهم الريح فقيل: ال يقوى عليو لتحصنو بالبحر
ملكها واصطفى بنتو وىي أحسن الناس وجهاً واسمها جرادة، وأسلمت وحبها وكاف ال يرقى 

دمعها حزناً على أبيها فأمر الشياطين فمثلوا لها صورة أبيها فكتبت الصورة كصورة أبيها، 
هن في ملكو، فأخبره آصف وىو وزير سليماف بذلك وكانت تعد ىي وواليدىا يسجدف لو كعادت

فكسر الصورة وعاقب المرأة، ثم خرج وحده إلى فالة وفرش لو الرماد فجلس عليو تائباً إلى 
اهلل متضرعاً، وكانت لو أـ ولد يقاؿ لها أمينة إذا دخل للطهارة أو إلصابة امرأة وضع خاتمو 

وأتاىا الشيطاف صاحب البحر وىو الذي دؿ  عندىا، وكاف ملكو في خاتمو فوضعو عندىا يوماً 
سليماف على الماس حين أمر ببناء بيت المقدس واسمو صخر على صورة سليماف، فطلب 

الخاتم فتختم بو وجلس على كرسيو، وعكفت عليو الطير والجن واإلنس، وغير سليماف عن 
أدركتو، فكاف يدور على ىيبتو، فأتا أمينة لطلب الخاتم فأنكرتو وطردتو فعلم أف الخطئية قد 

البيوت يتكفف وإذا قاؿ: أنا سليماف حثوا عليو التراب، ثم عمد إلى السماكين يحمل لهم 
السمك، فيعطونو كل يـو سمكتين، فمكث على ذلك أربعين صباحاً عدد ما عبد الصنم في 

في بيتو، ولما أنكر آصف وغيره من عظماء بني إسرائيل حكم الشيطاف طار وألقى الخاتم 
البحر فشق سليماف السمكة التي جاءت لو أجرة وأخرج الخاتم، وعاد إليو ملكو وسجد حين 

 رجع، وعاد صخر بأف جعلو في جوؼ صخرة وشد عليو الصخرة وألقاه في البحر.
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وقيل: لما أذنب كاف الخاتم ال يقر في يده حتى قاؿ لو آصف: إنك لمفتوف فهذه الروايات قد 
 أنكرت.

الزمخشري: أما التماثيل فيجوز أف تختلف الشرائع بها، وأما سؤالو الملك فجائز طلب ما قاؿ 
 ال يمنع منو الشرع.

 وأما قولو:
 }الَ يَػْنَبِغي أِلََحٍد ِمْن بَػْعِدي{

فكاف دعاؤه بأمر اهلل إذ علم تعالى أف غيره من العباد ال يقـو بما يقـو بو، وىو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو 
منزه عن الحسد، أو قاؿ ذلك على طريق المصلحة المبالغة كما يقاؿ: لفالف ما ليس  َوَسلَّم

 ألحد من الفضل والماؿ، وإف كاف كثيرًا من الناس لو مثلو.
وروي أف الظالم الغشـو وىو الحجاج قيل لو إنك حسود، فقاؿ: أحسد مني من قاؿ: ىب لي 

 ملكاً ال ينبغي ألحد من بعدي.
ا من جرأتو على اهلل وشيطنتو كما حكي عنو طاعتو أوجب من طاعة اهلل؛ ألنو قاؿ جار اهلل: وىذ

 شرط في طاعتو، فقاؿ: فاتقوا اهلل ما استطعتم، وأطلق طاعتنا، وقاؿ: وأولي األمر منكم.
 قولو تعالى:

 َذاٍب{}َواذُْكْر َعْبَدنَا َأيُّوَب ِإْذ نَاَدى رَبَُّو َأنّْي َمسَِّني الشَّْيَطاُف بُِنْصٍب َوعَ 
قيل: أراد بذلك ما نالو من ألم ومضرة، ونسبو إلى الشيطاف، وإف كاف المرض من اهلل تعالى لما  

 كاف المرض بسببو وبوسوسة الشيطاف فأضاؼ المسبب إلى فاعل السبب مجازًا.
وقيل: أراد ما وسوس إليو في مرضو من تعظيم بالئو وإغرائو على الجزع والكراىة، فالتجأ إلى 

 الى أف يكفيو ذلك بالشفاء والتوفيق في دفعو أو يرده بالصبر الجميل.اهلل تع
وروي أنو كاف يعوده ثالثة من المؤمنين فارتد أحدىم فسأؿ عنو فقيل ألقى إليو الشيطاف أف اهلل 

 تعالى ال يبتلي األنبياء والصالحين،
 وذكر في سببو ثالثة وجوه.

قيل: كانت مواشيو في ناحية ملك كافر فداىنو ولم قيل: أف رجالً استغاثو على ظالم فلم يغثو، و 
 يغزه وقيل: أعجب بكثرة مالو.

 قاؿ في عين المعاني: وقيل: وذبح شاة فلم يطعم جاره الجائع، وقد أفادت قصتو ثمرات:
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منها ما في القصة أنو يجب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، وأنو ال يداىن الظالم، وأف 
ي عنو، وأف للجار حقاً، وأف الشكا على اهلل من البالوي ليس بجزع ذكره العجب منه

 الزمخشري، وقد قاؿ يعقوب: }ِإنََّما َأْشُكو بَػثّْي َوُحْزِني ِإَلى اللَِّو{.
قاؿ الزمخشري: وكذلك شكوى العليل إلى الطبيب وأنو يتوجو العبرة على المؤمن والحياطة 

كاف يطلب الشفاء خيف على قومو من الفتنة   -السالـ عليو-لدينو؛ ألنو قد روي أف أيوب 
بوسوسة الشيطاف؛ ألنو كاف يوسوس إليهم أنو لو كاف نبياً ما ابتلي، وأنو يجوز التوسل إلى اهلل 
تعالى بصالح العمل؛ ألنو قد روي أنو لم يبق منو إال القلب واللساف، وكاف في ذلك مناجاتو: 

قلبي، ولم يتبع قلبي بصري، ولم يهبني ما ملكت يميني إلهي قد علمت أنو لم يخالف لساني 
 ولم أكل إال ومعي يتيم، ولم أبت شبعاف وال كاسياً إال ومعي جائع وعرياف.

 قاؿ الحاكم: وال يجوز أف يبلغ مرضو حداً يستقذره الناس؛ ألف ذلك يؤدي إلى التنفير.
 قولو تعالى:

 [ 44صابرا نعم العبد إنو أواب?] ص ?وخذ بيدؾ ضغثا فاضرب بو وال تحنث إنا وجدناه 
 حلف ليضربن امرأتو مائة سوط، -عليو السالـ-قيل: إف أيوب 

 وفي سبب يمينو وجوه.
قيل: أبطت عليو ذاىبة في حاجة فتحرج صدره، وقيل: أنها باعت ذوائبها برغيفين، وكانتا 

 متعلق أيوب إذا قاـ.
 أدركتها العصمة.وقيل: قاؿ لها الشيطاف تسجد لو سجدة فهمت بذلك ف

وقيل: أوىمها الشيطاف أف أيوب إذا شرب الخمر برئ، فعرضت لو بذلك.وقيل: سألتو أف 
فلما برئ أراد أف يبر  -صلوات اهلل عليهم-يقرب للشيطاف بعناؽ، وأنكر ما ال يليق باألنبياء

وقيل: في يمينو ويضربها، فأمره اهلل تعالى أف يضربها بالضغث، قيل: ىو عثكاؿ من النخل، 
قبضة من الشجر الرطب، وقيل: من الحشيش، وقيل: ىو األثل، وىذه رخصة في اليمين باقية 

 عندنا، وأكثر العلماء.
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وروي أنو صلى اهلل عليو ضرب المريض الذي فجر بشمراخ فيو مائة خيط، ويأتي مثل ىذا 
ال البيع أو حلف بصدقة مالو الذرائع في األيماف كما إذا حلف ال باع فوكل غيره و ىو ممن يتو 

 .-عليو السالـ-إف وصل أختو فأخرج مالو إلى ملك غيره ثم وصلها وىذا قد ذكره القاسم 
قاؿ في التهذيب: وذكر إسماعيل بن إسحاؽ أف ىذا حاضر في أيوب، ولو جاز مثلو في 



 اليمين جاز مثلو في الحدود.
ض أصفر قد خرجت عروؽ بطنو قد زنا قلنا: أما في المريض فقد روى الهادي أنو أتي بمري

 فدعا بعثكوؿ فيو مائة شمراخ فضربو بها ضربة واحدة.
وأما في حق الصحيح فالظاىر أنو ال تجوز الحيلة، وقد قالوا: يجب أف يكوف السوط بين 

 الدقيق والغليظ.
قاؿ في الكشاؼ: ويجب أف يصيب المضروب كل واحد من المائة، إما أطرافها قائمة وإما 

راضها مبسوطة مع وجود صورة الضرب، وكذا ذكر في عين المعاني في البر أنو يبر إذا وصل  أع
 كل واحد إلى البدف، وقد حكي ىذا في االنتصار عن ش، وذكره للمذىب الفقيو.
 وقاؿ اإلماـ يحيى: يبر وإف لم يصل كل سوط إلى بدنو، إذا وقع أعماد كل سوط.

 قيل: وىو ظاىر إطالؽ أىل المذىب.
 قاؿ مالك : ال يبر بالجمع، وشبهتو.و 

ومن ثمرات اآلية جواز تأديب الرجل لمرأتو وىو ثابت في شريعتنا، وقد قاؿ تعالى في سورة 
 النساء: }َواْضرِبُوُىنَّ{.

 قولو تعالى :
 ?واذكر عبدنا إبراىيم وإسحاؽ? اآلية

ومك عبادنا إبراىيم ثمرة ذلك وجوب الترغيب في الدين بما يقرب منو ألف المعنى :واذكر لق
 وإسحاؽ ليقتدوا بهم

 قولو تعالى:
ِِ اأَلْعَلى ِإْذ َيْخَتِصُموَف{  }َما َكاَف ِلي ِمْن ِعْلٍم بِاْلَماَل

قيل: أراد بالمأل األعلى المالئكة وآدـ وإبليس؛ ألنهم كانوا في السماء اختصموا، أي تناضروا 
 فيما سبق.

، وقالوا: }َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن يُػْفِسُد ِفيَها{ عن ابن وقيل: أشراؼ المالئكة تقاولوا في أمر آدـ
 عباس، وقتادة، والسدي، يعني ما علمت ذلك إال بوحي من اهلل تعالى.

 وقيل: اختصموا فيما طريقو االجتهاد.
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وقيل: اختصامهم في الكفارات ووالمهلكات، والمنجيات والدرجات، حتى قاؿ صلى اهلل 
منجيات فخشية اهلل في السر والعالنية، والقصد في الغني والفقير، والعدؿ عليو: ))أما ال



والرضا، وأما المهلكات فشح مطاع وىواء متبع، وإعجاب المرأ بنفسو، وأما المكفرات فإسباغ 
الوضوء في السبرات، ونقل األقداـ إلى الجماعات، وانتظار الصالة بعد الصالة، وأما الدرجات 

فشاء السالـ، والصالة بالليل والناس نياـ(( ذكر ىذا في عين المعاني عن فإطعاـ الطعاـ، وإ
 ( فتكوف الثمرة من كالـ المفسرين الحث على ما ذكر والترغيب فيو.1الضحاؾ )
 قولو تعالى:

 }فَػَقُعوا َلُو َساِجِديَن{
أف يعتقد  قد تقدـ أنو ليس على وجو العبادة بل تحية، و أف المراد جعلوه قبلة، أو أف الممنوع

أف السجود لو على وجو العبادة ال على وجو التكرمة، فالعقل ال يأبها إال أف تكوف فيو مفسدة 
 فينهى عنو. وقد جاء في شريعتنا النهي عنو.

__________ 
 ( ػ بياض في األصوؿ قدر سطرتقريبا1)
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 سورة الزمر
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
يَن{قولو تعالى: }فَاْعُبِد اللَّ   َو ُمْخِلصاً َلُو الدّْ

ثمرة ذلك وجوب النية في العبادات، وقد قيل: المخلص الذي ال يخالطو شرؾ، وال يمازجو 
 شك، وال يشوبو ريا، وال يطلب عليو جزاء، ذكره في عين المعاني، عن الخدري.

 قولو تعالى: }َوالَ َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى{
 ، وقد تقدـ ذكر ىذا.أي ال يؤاخذ أحد بذنب غيره

 قولو تعالى: }ُقْل َتَمتَّْع ِبُكْفِرَؾ َقِلياًل{
 ىذا أمر، والمراد بو التهديد، مثل قولو تعالى: }اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم{.

 {قولو تعالى: }َأمَّْن ُىَو قَاِنٌت آنَاَء اللَّْيِل َساِجداً َوقَائِماً َيْحَذُر اآلِخَرَة َويَػْرُجو رَْحَمَة رَبّْوِ 
المعنى كمن ىو كافر، والقانت قاؿ في الكشاؼ: ىو القائم بما يجب عليو من الطاعة، ويطلق 

 على القياـ في الصالة.
ومنو قولو : ))أفضل الصالة طوؿ القنوت(( وقد ذىب الشافعي إلى أف القياـ في الصالة 

 أفضل من السجود لهذا الخبر.
 قرب ما يكوف العبد من ربو وىو ساجد((.: ))أ-عليو السالـ-وقيل: السجود أفضل؛ لقولو 



 وعن ابن عباس والسدي: القنوت ىو الدواـ على الطاعة.
 وقيل: ىو قراءة القرآف، وقياـ الليل عن ابن عمر.

 ومن ثمرات اآلية قياـ الليل أفضل من قياـ النهار لما في ذلك من زواؿ الرياء وفراغ القلب.
 بو وىو بين الخوؼ والرجا.ومن ثمراتها أنو يجب أف يعبد المؤمن ر 

 قولو تعالى: }َوَأْرُض اللَِّو َواِسَعٌة ِإنََّما يُػَوفَّى الصَّاِبُروَف َأْجَرُىْم ِبغَْيِر ِحَساٍب{
قيل: المعنى فتهاجروا فيها من الكفار، نظير قولو تعالى: }َأَلْم َتُكْن َأْرُض اللَِّو َواِسَعًة فَػتُػَهاِجُروا 

 جرة.ِفيَها{ فيكوف أمر باله
 وقيل: أراد أرض الجنة.

 وقيل: أراد سعة الخير في البالد التي أمروا بالمهاجرة إليها، وأف اهلل تعالى يكفيهم المؤف.
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وثمرة ذلك لزـو الهجرة، ولوجوب ذلك شروط قد سبقت، وأراد بالصابرين الذين صبروا على 
 واحتماؿ الباليا في طاعة اهلل.مفارقة أوطانهم وعشائرىم وعلى غيرىا من تجريع الغصص، 

وقولو تعالى: }ِبغَْيِر ِحَساٍب{ قيل: ال يحاسبوف عليو، وقيل: بغير مكياؿ وال ميزاف، بل يغرؼ 
 لهم غرفاً وىو عبارة عن الكثرة.

قاؿ في الكشاؼ: وعن النبي : ))ينصب اهلل الموازين يـو القيامة فيؤتى بأىل الصالة فيوفوف 
ؤتى بأىل الصدقة فيوفوف أجورىم بالموازين، ويؤتى بأىل الحج فيوفوف أجورىم بالموازين، وي

أجورىم بالموازين، ويؤتى بأىل الباليا فال ينصب لهم ميزاف وال ينشر لهم ديواف ويصب عليهم 
 األجر صبا(( قاؿ تعالى: }ِإنََّما يُػَوفَّى الصَّاِبُروَف َأْجَرُىْم ِبغَْيِر ِحَساٍب{ حتى يتمنى أىل العافية

في الدنيا أف أجسادىم تقرض بالمقاريض مما يذىب بو أىل الباليا من الفضل، فتكوف ثمرتها 
 الترغيب في الصبر.

 وقيل: أراد الصبر على الطاعة وعن المعصية، وقيل: على الباليا.
 ْولَِئَك الَِّذيَن َىَداُىُم اللَُّو{.قولو تعالى: }فَػَبشّْْر ِعَباِدي، الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػَيتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو أُ 

قاؿ جار اهلل: من الوقعة من يقف على عباد ويبتدي بقولو: }الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػَيتَِّبُعوَف 
 َأْحَسَنُو{.

 اعلم أف في تفسير ىذه اآلية أقواؿ:
 خ.األوؿ: أنو أراد بالقوؿ القرآف، واألحسن الناسخ، فيتبعوه دوف المنسو 

َرُب ِللتػَّْقَوى{ وكذلك  الثاني: أنو أراد ما يخيروف فيو نحو القصاص، والعفو لقولو: }َوَأْف تَػْعُفوا َأقػْ



ٌر  االبصار واإلغضا وإلبداء الصدقة، واألخفا لقولو تعالى: }َوِإْف ُتْخُفوَىا َوتُػْؤُتوَىا اْلُفَقَراَء فَػُهَو َخيػْ
 َلُكْم{.

يجلس مع القـو فيستمع الحديث، وفيو محاسن ومساوئ الثالث: عن ابن عباس إنو الرجل 
 فيحدث بأحسن ما سمع ويكف عن ما سواه.

 الرابع: عن الغزالي تحمل المتشابو وقصص األنبياء على المحكم.
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َعُة  الخامس: عن جابر أنها نزلت في رجل أعتق سبع مماليك حين سمع قولو عز وجل: }َلَها َسبػْ
 َأبْػَواٍب{.
: عن ابن زيد نزلت في ثالثة كانوا يقولوف في الجاىلية: ال إلو إال اهلل، وىم زيد بن السادس

 عمرو بن نفيل، وأبو ذر ،وسلماف الفارسي.
وقيل: أراد أف يكونوا نقاداً في الدين فيميزوف بين الحسن واألحسن فيختاروا فعل الواجب 

واختيار أثبتها دلياًل وأمارة، وهلل على المندوب، والمندوب على المباح، وتدخل فيو المذاىب، 
 القائل:

 شمر وكن في أمور الدين مجتهداً 
 

 وال تكن مثل عير قاد فانقادا
 

فيكوف ىذا فيو داللة على أنو ال يجوز التقليد، وىذا جلي في المسائل القطعية، وأما 
 االجتهادية ففي ذلك خالؼ وتفاصيل قد تقدـ اإلشارة إلى بعضها.

 ْرآناً َعَربِيِّا{قولو تعالى: }قػُ 
قد تقدـ ما يستخرج من ىذا وىو أف القراءة بالفارسية ال تجزي في الصالة، وقد تقدـ 

 الخالؼ.
 قولو تعالى: }ُقْل يَاقَػْوـِ اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم{

 ىذه تهديد وليس بأمر.
 تَػْقَنُطوا ِمْن رَْحَمِة اللَِّو ِإفَّ اللََّو يَػْغِفُر قولو تعالى: }ُقْل يَاِعَباِدي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنْػُفِسِهْم الَ 

 الذُّنُوَب َجِميعًا{.
ثمرة ذلك حسن االستدعاء إلى الدين، وتعريف العاصي بأنو وإف أسرؼ فال يمنعو إسرافو من 



اإلسالـ، ويحملو ذلك على القنوط، بل يتوب فإف بالتوبة يغفر اهلل ذنوبو جميعها، ولم يخص 
 ذنب، فيدخل القاتل والكافر.ذنباً من 

وروي أف رجالً سأؿ النبي فقاؿ: ومن أشرؾ؟ فسكت ثم قاؿ: ))ومن أشرؾ ثالثاً(( وىذا يدؿ 
 على أنو أراد التوبة.

وقيل: إنها نزلت في وحشي قاتل حمزة، وقيل: إنو أسلم عباس بن أبي ربيعة، والوليد بن الوليد، 
فكاف أصحاب رسوؿ اهلل يقولوف: ال يقبل لهم صرؼ وال ونفر معهما، ثم فتنوا وعذبوا، فافتتنوا 

إليهم فأسلموا وىاجروا، ولما نزلت قاؿ  -رضي اهلل عنو-عدؿ أبدا، فنزلت فكتب بها عمر 
 صلى اهلل عليو: ))ما أحب أف لي الدنيا بما فيها بهذه اآلية((.
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 ْم ِمْن رَبُّْكْم{قولو تعالى: }َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُْنِزَؿ ِإلَْيكُ 
 قيل: األحسن ىو القرآف؛ ألنو أحسن ما أنزؿ من الكتب.

وقيل: األحسن ما أمر اهلل بو وقيل األحسن المحكم، وقيل: األحسن الناسخ، وقيل: األحسن 
 أف يفعل ما أمره اهلل وينتهي عما نهاه.

 قولو تعالى: }َلُو َمَقالِيُد السََّماَواِت َواأَلْرِض{
 يد المفاتيح، وأحدىا مقليد، نحو منديل ومناديل.قيل: المقال

 وقيل: ىي الخزائن، والمعنى ىو المالك ألمرىا.
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو عن تفسيرىا  -رضي اهلل عنو-قاؿ في الكشاؼ: وقيل: سأؿ عثماف 

هلل فقاؿ: ))يا عثماف ما سألني عنها أحد قبلك، تفسيره ال إلو إال اهلل، واهلل أكبر، وسبحاف ا
وبحمده، واستغفر اهلل وال حوؿ وال قوة إال باهلل، ىو األوؿ واآلخر، والظاىر والباطن، بيده 

الخير يحيي ويميت وىو على كل شيء قدير(( زاد في عين المعاني: ))من قالها إذا أصبح وإذا 
أمسى عشر مرات أعطاه اهلل سبعة خصاؿ: يحرس من إبليس وجنوده، ويحضره اثنى عشر ملكاً 

حفظونو ويستغفروف لو، ويعطى قنطاراً من الجنة، ويرفع لو درجة، ويزوجو اهلل زوجة من الحور ي
العين، ويكوف لو من األجر كمن قرأ القرآف، والتورات واإلنجيل، وكمن حج واعتمر، وقبلت 

 حجتو وعمرتو، فإف مات من ليلتو مات شهيدًا((.
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 سورة المؤمن
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ْنِب َوقَاِبِل التػَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب{  قولو تعالى: }َغاِفِر الذَّ
 يعني غافر ذنب التائب وقابل توبتو، ومن أصر فهو شديد العقاب لو.

افتقد رجاًل ذا بأس شديد من أىل الشاـ  -رضي اهلل عنو-قاؿ في الكشاؼ: وروي أف عمرًا 
اتبو اكتب: من عمر إلى فالف سالـ عليك، وأنا فقيل لو: تتابع في ىذا الشراب، فقاؿ عمر لك

أحمد إليك اهلل الذي ال إال ىو، بسم اهلل الرحمن الرحيم إلى قولو: }ِإلَْيِو اْلَمِصيُر{ وختم 
الكتاب، وقاؿ لرسولو: ال تدفعو إليو حتى تجده صاحياً، ثم أمر من عنده بالدعاء لو بالتوبة، 

قد وعدني اهلل أف يغفر لي، وحذرني عقابو فلم يزؿ  فلما أتتو الصحيفة جعل يقرأىا ويقوؿ:
يرددىا حتى بكا، ثم نزع وأحسن النزوع وحسنت توبتو، فلما بلغ عمر أمره قاؿ: ىكذا 

فاصنعوا إذا رأيتم أخاكم قد زؿ فسددوه ووفقوه، وادعوا اهلل أف يتوب عليو، وال تكونوا أعواناً 
 للشيطاف عليو.

التوفيق، وفعل عمر فيو إشارة إال أف التأديب ال يكوف للتشفي وقولو: ووفقوه أي ادعوا لو ب
 وكذا الحد.

 قولو تعالى: }َما ُيَجاِدُؿ ِفي آيَاِت اللَِّو ِإالَّ الَِّذيَن َكَفُروا{
يعني في ردىا وإنكارىا، ولهذا قاؿ: وجادلوا بالباطل وىذا دليل على قبح الجداؿ بالباطل فأما 

معناىا، ورد أىل الزيغ، فذلك أعظم جهاد، ىكذا ذكر معناه الجداؿ لحل مشكلها، وإيضاح 
 جار اهلل، وقد تقدـ شرط الجداؿ بالحق.

 قولو تعالى: }َوَيْستَػْغِفُروَف ِللَِّذيَن آَمُنوا{
 ىذا دليل على أف الميت يلحقو االستغفار من غيره.

دـ التفصيل، وفائدتو زيادة الدرج أو خبر فوات نقص الصغائر ىكذا ذكر الحاكم، وقد تق
 والخالؼ فيما يلحق الميت إذا لم يوص.

 قولو تعالى: }ُىَو الَِّذي يُرِيُكْم آيَاتِِو َويُػنَػزُّْؿ َلُكْم ِمَن السََّماِء ِرْزقًا{
 وقولو: }َأَو َلْم َيِسيُروا ِفي اأَلْرِض فَػَينُظُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة الَِّذيَن َكانُوا ِمْن قَػْبِلِهْم{.

 ك وجوب النظر في األدلة؛ ألف رؤساء الباطل يموىوف فال يكفي العاقل بالتقليد.ثمرة ذل
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قاؿ الحاكم: ويدؿ على وجوب االستعاذة عند المهمات، قوؿ موسى صلى اهلل عليو وسلم: 
 }ِإنّْي ُعْذُت ِبَربّْي َورَبُّْكْم ِمْن ُكلّْ ُمَتَكبٍّْر الَ يُػْؤِمُن بِيَػْوـِ اْلِحَساِب{.

 {.قولو تعالى: }َوقَاَؿ رَُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِؿ ِفْرَعْوَف َيْكُتُم ِإيَمانَُو َأتَػْقتُػُلوَف رَُجالً َأْف يَػُقوَؿ رَبّْي اللَّوُ 
وثمرة ىذا جواز كتم اإليماف عند الخوؼ، وجواز الوقوؼ في دار الحرب إف تعذرت الهجرة، 

؛ ألنو توعد، ولهذا قاؿ: }َوأُفَػوُّْض َأْمِري ِإَلى وجواز بذؿ النفس للقتل، إذا كاف فيو إعزاز للدين
اللَِّو{ وعلى وجوب النهي عن المنكر بالنصح، وإظهار الحجة، وىذا مؤمن آؿ فرعوف وبو 

 سميت السورة وىو رجل آمن لموسى، وكتم إيمانو.
وقيل: آمن قبلو وكتم إيمانو مائة سنة خوفاً من فرعوف، وىو الذي جاء من أقصى المدينة 
 يسعى، واختلف في نسبو واسمو، فقيل: كاف قبطياً ابن عم لفرعوف، وقيل: كاف إسرائيلياً.

قاؿ الزمخشري والحاكم: والظاىر أنو كاف قبطياً، ولهذا قاؿ: }َفَمْن يَنُصُرنَا ِمْن بَْأِس اللَِّو ِإْف 
 َجاَءنَا{ فنصح لهم.

 وخرقيل.وأما اسمو فقيل: اسمو سمعاف، وقيل: حبيب، وقيل: حزبيل، 
 قولو تعالى: }الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَف ِفي آيَاِت اللَِّو ِبغَْيِر ُسْلطَاٍف َأتَاُىْم َكبُػَر َمْقتاً ِعْنَد اللَِّو{

 دؿ ذلك على قبح الجداؿ بالباطل، وفهم أنو لو كاف بالحق حسن لقولو: }ِبغَْيِر ُسْلطَاٍف{.
ْغِفْر ِلَذْنِبَك َوَسبّْْح ِبَحْمِد رَبَّْك بِاْلَعِشيّْ َواإِلْبَكاِر{ قولو تعالى: }فَاْصِبْر ِإفَّ َوْعَد اللَِّو َحقّّ   َواْستػَ

قيل: الخطاب لموسى صلى اهلل عليو وسلم، وقيل: نبينا صلى اهلل عليو وآلو، وقيل: للمؤمن أي 
 اصبر أيها السامع.

على أذاىم غير  قاؿ في عين المعاني عن الكلبي: إف ىذا منسوخ بآية السيف، وقيل: إف الصبر
 منسوخ، شعرًا:

 ما أحسن الصبر في مواطنو
 

 والصبر في كل موطن حسن
 

 وقولو تعالى: }َواْستَػْغِفْر ِلَذنِْبَك{
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 ، واالستغفار من الصغائر واجب عليهم.-عليو السالـ-قيل: صغيرة فرطت من الرسوؿ 
 َواإِلْبَكاِر{وقولو تعالى: }َوَسبّْْح ِبَحْمِد رَبَّْك بِاْلَعِشيّْ 



 قيل: المعنى نزىو بالثنا عليو، ودـ على ذلك.
 وقيل: سبح أي صلي بحمد ربك بالعشي واإلبكار.

 قيل: أراد بالعشي من الزواؿ إلى الغروب، وباألبكار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
 وقيل: إشارة إلى الصلوات الخمس، وقيل: أراد صالة الفجر والعصر.

 سبحاف اهلل وبحمده.وعن مجاىد: قيل 
 وقولو تعالى: }ِإفَّ الَِّذيَن ُيَجاِدلُوَف ِفي آيَاِت اللَِّو ِبَغْيِر ُسْلطَاٍف َأتَاُىْم{

 دؿ على ما ذكر قبح الجداؿ بالباطل وحسنو بالحق.
اَدِتي َسَيْدُخُلوَف قولو تعالى: }َوقَاَؿ رَبُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإفَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُروَف َعْن ِعبَ 

 َجَهنََّم َداِخرِيَن{.
 ثمرة ىذه اآلية أف اهلل تعالى أمر بالدعاء ووعدنا باإلجابة، ولكن في ىذا أقواؿ للمفسرين:

األوؿ: أنو أراد بالدعاء العبادة واالستجابة اإلثابة، ولهذا قاؿ تعالى في آخر اآلية: }َيْسَتْكِبُروَف 
 مجاىد: اعبدوني أثبكم. َعْن ِعَباَدِتي{ وفي تفسير

وقاؿ الحسن وقد سئل عنها: اعملوا وابشروا فإنو حق على اهلل أف يستسجيب للذين آمنوا 
 وعملوا الصالحات ويزيدىم من فضلو.

وقيل للثوري: ادع اهلل فقاؿ: إف ترؾ الذنوب ىو الدعاء، وفي الحديث إذا شغل عبدي طاعتي 
 .عن الدعا أعطيتو أفضل ما أعطي السائلين

 وروى النعماف بن بشير عنو صلى اهلل عليو: ))الدعا ىو العبادة(( وقرأ ىذه اآلية.
 وعن ابن عباس: وحدوني أغفر لكم.

 قاؿ جار اهلل: وىذا تفسير للدعاء بالعبادة، ثم للعبادة بالتوحيد.
 القوؿ الثاني: أف معنى استجب أي اسمع القوؿ.

 لب.الثالث: أنو أراد حقيقة الدعا الذي ىو الط
قاؿ الحاكم: وإنما وجب لما في ذلكم من اإلخالص واالنقطاع إليو، واالعتراؼ بأنو المنعم، 

 وفي الحديث عنو : ))من لم يدع اهلل غضب عليو(( ورواه في النجم شعرًا:
 اهلل يغضب إف تركت سؤالو
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 وبني آدـ حين يسأؿ يغضب
 



 ة.ويحمل على ظاىره؛ ألف الدعاء من أبواب العباد
 وعن ابن عباس: أفضل العبادة الدعا.

وعن كعب: أعطى اهلل ىذه األمة ثالث خصاؿ لم يعطهن إال نبياً مرساًل، كاف يقوؿ لكل نبي 
أنت شاىدي على خلقي، وقاؿ لهذه األمة لتكونوا شهداء على الناس، وكاف يقوؿ: ما عليك 

 ف يقوؿ: ادعني استجب لك.من حرج، وقاؿ لنا: ?ما يريد اهلل ليجعل عليكم من حرج?، وكا
 وقاؿ لنا: ?ادعوني استجب لكم?، فإف قيل: قد ترى من يدعو فيستجاب لو؟

قاؿ جار اهلل: إنما يستجيب للمؤمن؛ ألنو كالثواب، وتكوف اإلجابة تقديمها وتأخيرىا، على 
حسب الصالح، وقد يكوف الصالح في اإلجابة مشروطاً بتقديم الدعاء، فاإلجابة مشروطة 

الرغبة، وشرائط الحكمة بدليل قولو تعالى: }فَػَيْكِشُف َما َتْدُعوَف ِإلَْيِو ِإْف َشاَء{ وقد تقدـ  بصدؽ
 طرؼ من ىذا.

يَن اْلَحْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن{  قولو تعالى: }فَاْدُعوُه ُمْخِلِصيَن َلُو الدّْ
 مين.المعنى فاعبدوه مخلصين لو الدين، قائلين: الحمد هلل رب العال

وعن ابن عباس: من قاؿ ال إلو إال اهلل فليقل على أثرىا الحمد هلل رب العالمين، وىذه ثمرتها 
 وىو لزـو الحمد على اإلخالص، ومن ىذا المعنى قوؿ الشاعر:

 إذا كاف شكري نعمة اهلل نعمة
 

 عليَّ لو في مثلها يجب الشكر
 

 فكيف بلوغ الحمد إال بمثلو
 

 لعمروإف طالت األياـ واتصل ا
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 قولو تعالى: }َأَلْم تَػَرى ِإَلى الَِّذيَن ُيَجاِدلُوَف ِفي آيَاِت اللَِّو َأنَّى ُيْصَرُفوَف{
 المعنى كيف يصرفوف في آيات اهلل مع وضوحها.وثمرتها قبح الجداؿ بالباطل.

 َوِبَما ُكْنُتْم َتْمَرُحوَف{ قولو تعالى: }َذِلُكْم ِبَما ُكْنُتْم تَػْفَرُحوَف ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحقّْ 
والفرح والمرح والبطر نظائر، والمراد فرحهم باألوثاف، وتكذيبهم، وفي ىذا داللة على قبح 

 الرضا بالمعصية.



َها{  قولو تعالى: }لِتَػرَْكُبوا ِمنػْ
 جعل العلة في جعلها الركوب والبلوغ إلى الحاجة، ولم يجعل العلة مع ىذا األكل.

 ألف األكل مباح.قاؿ جار اهلل: 
 وأما الركوب فقد يبلغ بو إلى الجهاد والحج.

َها َحاَجًة{ ُلُغوا َعَليػْ  وقولو: }َولَِتبػْ
 أي موضع الهجرة، وىذا أمر ديني، ىذا إذا فسر األنعاـ باإلبل فقط.

 وقيل: أراد باألنعاـ الثمانية األزواج.
للركوب واألكل، وبعضها لألكل وقيل: البقر والغنم واإلبل، فيكوف المراد تقسيم أي بعضها 

 فقط.
َفُعُهْم ِإيَمانُػُهْم َلمَّا رََأْوا بَْأَسَنا{  قولو تعالى: }فَػَلْم َيُك يَػنػْ

 وثمرة ذلك أف توبة الملجأ ال تصح.
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 )حمعسق( سورة الشورى
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }َوَيْستَػْغِفُروَف ِلَمْن ِفي اأَلْرِض{
 جهاف ذكرىما في الكشاؼ:في ىذا و 

، فيدخل فيو الكافر، ويكوف المراد باالستغفار طلب الحلم عن المعاجلة  األوؿ: أنو على العمـو
بالعذاب، واإلىالؾ، ويكوف المعنى وإف ربك لذوا مغفرة للناس على ظلمهم، والمراد الحلم 

لسََّماَواِت َواأَلْرَض َأْف تَػُزوالَ َولَِئْن عنهم بعدـ المعاجلة، كما في قولو تعالى: }ِإفَّ اللََّو يُْمِسُك ا
 زَالََتا ِإْف َأْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد ِمْن بَػْعِدِه ِإنَُّو َكاَف َحِليماً َغُفورًا{.

الوجو الثاني: أف المراد ىنا الخصوص، وىو أف االستغفار للمؤمنين، ولهذا قاؿ في سورة 
 ُنوا{.المؤمن: }َوَيْستَػْغِفُروَف لِلَِّذيَن آمَ 

 وقولو تعالى: }فَاْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا َواتػَّبَػُعوا َسِبيَلَك{.
وأما الكفار فال يجوز االستغفار من المالئكة لهم، وقد قاؿ تعالى في سورة البقرة: }ُأْولَِئَك 

 َعَلْيِهْم َلْعَنُة اللَِّو َواْلَمالَِئَكِة{ فال يصح أف يكونوا العنين مستغفرين.
اآلية وجوب استحباب االستغفار للمؤمنين، وجواز الدعا للكافرين بعدـ المعاجلة،  وثمرة ىذه

 والحلم عنهم ليتوبوا.



وأما جواز لعنهم فيدخل من قولو تعالى في سورة آؿ عمراف: }ُأْولَِئَك َجَزاُؤُىْم َأفَّ َعَلْيِهْم َلْعَنَة 
 اللَِّو{.

 {قولو تعالى: }َوَما َأْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكيلٍ 
 يعني حافظ ألعمالهم، بل ىو اهلل تعالى، فال يكوف منسوخاً.

 وقيل: معناه مسلط تجبرىم على اإلسالـ فيكوف منسوخاً بآية السيف.
 وقيل: معناه لست بمطالب بأعمالهم.

 قولو تعالى: }قُػْرآناً َعَربِيِّا{
 دؿ على أف القراءة بالفارسية ال تجزى بها الصالة، وقد تقدـ الخالؼ.

 و تعالى: }َأـِ اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِو َأْولَِياَء{قول
 الهمزة لإلنكار، أي ال تبتغي أف تتخذ غيره.
 وقيل: للتعجب، والمراد ىنا بالولي اآللهة.

يَن َوالَ تَػتَػَفرَُّقوا ِفيِو{  قولو تعالى: }َأْف َأِقيُموا الدّْ
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ا بياف ما شرع، وما وصى بو األنبياء، ىذا متضمن لألمر باإلقامة، وللنهي عن التفرؽ، وىذ
والمراد بإقامة الدين ما يكوف بو المرء ُمسِلماً من توحيد اهلل وطاعتو، واإليماف برسلو وكتبو، 

ويـو الجزاء، والمراد بالتفرؽ ال يضلل بعضهم بعضاً، بل يجتمعوف على النظر في الدليل، ولم 
ا مختلفة.قاؿ تعالى: }ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة يرد تعالى الشرائع التي من مصالح األمم، فإنه

َهاجًا{  َوِمنػْ
 وثمرة اآلية وجوب النظر والمنع من التقليد في أصوؿ الدين.

 قولو تعالى: }َوُقْل آَمْنُت ِبَما َأنْػَزَؿ اللَُّو ِمْن ِكَتاٍب{
 أي بجميع الكتب المنزلة.

ؿ، وأف المعلـو يعرؼ تفصيلو، فإف قيل: ىل يرد قاؿ في عين المعاني: وىذا ليس بإيماف مجهو 
 ىذا إلى البياف مثل أف يصلي صالة العيد، وينوي على الوجو الذي يريده اهلل تعالى.

قلنا: ىذا ليس بنظير؛ ألف اإلرادة من اهلل تعالى مختلفة بحسب اختالؼ المذاىب، فاهلل تعالى 
س أف يريد بها المسنوف، وىكذا غيره،  يريد من الحنفي في الوتر أف يريد بها الوجوب، ومن

ولكن لهذا نظير وذلك النية المحملة نحو أف ينوي المصلي ما يصلي أمامو حيث التبس عليو 
ىل ظهر أـ جمعو، وسائر الصور، وكذا إذا قاؿ: اللهم إني أذنتك بكل ما تريده وما يريده 



أف يصلي على الوجو الذي رسولك مني، فإف التبس على رجل ىل الوقت باؽ أو فائت، ونوى 
يريده اهلل منو، وقصده ىل أدى أو قضى احتمل أف يصح، وىذا جلي على أصل الهدوية، النية 

 المحملة تصح وينوي في صالة رباعية أنو يصلها عن التي عليو في معلـو اهلل.
أنو ال  وأما المؤيد باهلل فقد قاؿ: ال تصح النية المجملة فيما لو فاتتو صالة من خمس فيحتمل

 تصح ىاىنا.
َنُكُم{  قولو تعالى: }َوُأِمْرُت أِلَْعِدَؿ بَػيػْ

قيل: المراد في الدعا إلى اإلسالـ، وقيل: إذا تحاكموا إليو فال يختلف الحكم بينهم في 
 وجوب العدؿ بين الشريف والدني، والقريب والبعيد.
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الرضى والغضب، والقصد في الغنى قاؿ في التهذيب: وقيل: ثالث من كن فيو فاز: العدؿ في 
والفقر، والخشية في السر والعالنية، وثالث من كن فيو ىلك: ُشح مطاع، وىوى متبع، 

وإعجاب المرء بنفسو، وأربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا واآلخرة: لساف ذاكر، وقلب 
 شاكر، وبدف صابر، وزوجة مرضية.

 ْم َأْعَماُلُكْم{قولو تعالى: }لََنا َأْعَمالَُنا َوَلكُ 
 أي لنا جزاء أعمالنا، وأنتم كذلك.

َنُكُم{ َنا َوبَػيػْ نػَ  قولو تعالى: }الَ ُحجََّة بَػيػْ
 قيل: المعنى قد ظهر الحق فانقطعت حجتكم، وىذا الظاىر، وقد نسخ ذلك بآية السيف.

تُػُهْم َداِحَضٌة ِعْنَد رَبِّْهْم  قولو تعالى: }َوالَِّذيَن ُيَحاجُّوَف ِفي اللَِّو ِمْن بَػْعِد َما اْسُتِجيَب َلوُ  ُحجَّ
 َوَعَلْيِهْم َغَضٌب{.

النزوؿ: قيل: نزلت في اليهود والنصارى قالوا: كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، ونحن خير 
 منكم، وأولى بالحق، روي ذلك عن مجاىد.

فنزلت، والمعنى  وقيل: نزلت في المشركين وأنهم قالوا: إف مات محمد رجع ىؤالء عن دينهم،
والذين يحاجوف أي يجادلوف في اهلل، يعني في دينو بعد ما استجيب لو، أي بعد ما ظهرت 

 المعجزة، وأجابو الناس.
 وقيل: بعد ما استجاب اهلل لنبيو دعاه في ظهور الحق.

 وثمرتها قبح المجادلة والمحادة بالباطل.
 بِاْلَحقّْ َواْلِميَزاَف{ قولو تعالى: }اللَُّو الَِّذي َأنْػَزَؿ اْلِكَتابَ 



 المراد وأنزؿ الميزاف.
 قيل: وأراد بو العدؿ عن ابن عباس، ومجاىد، وقتادة، وأبي مسلم، وأراد أنزؿ العدؿ في كتبو.
 وقيل: أراد أنزؿ آلة الميزاف، فإنو قد روي أف آدـ صلى اهلل عليو وسلم أنزلت لو آلة الصنع.

 اؿ ما يوجب اتباعو.وقيل: المنزؿ محمد، واإلنزاؿ ىو إنز 
 وقيل: اإلنزاؿ بمعنى الخلق.

 قولو تعالى: }ُقْل الَ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى{.

(2/186) 

 

النزوؿ: روي أنو اجتمع المشركوف في مجمع لهم فقاؿ بعضهم لبعض: أتروف محمداً يسأؿ 
 و الحاكم؛ ألف السورة مكية.على ما يتعاطاه أجرًا، فنزلت، ورجح

وروي أف األنصار قالوا: فعلنا وفعلنا، فقاؿ العباس أو ابن العباس: لنا الفضل عليكم، فبلغ 
ذلك رسوؿ اهلل فأتاىم في مجالسهم فقاؿ: ))يا معشر األنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم اهلل؟ 

 بي؟ قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل، قاؿ: قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل، قاؿ: ألم تكونوا ظالالً فهداكم اهلل
أفال تجيبوني؟ قالوا: ما تقوؿ يا رسوؿ اهلل، قاؿ: أال تقولوف ألم يخرجك قومك فآويناؾ، أولم 

يكذبوؾ فصدقناؾ، أو لم يخذلوؾ فنصرناؾ(( قاؿ: فما زاؿ يقوؿ حتى جثوا على الركب 
 فقالوا: أموالنا وما في أيدينا هلل ولرسولو، فنزلت اآلية.

وقيل: أتت األنصار رسوؿ اهلل بماؿ جمعوه، وقالوا: يا رسوؿ اهلل قد ىدانا اهلل بك، وأنت ابن 
أختنا؛ ألف أـ عبد المطلب من األنصار وتروؾ نوائب ومالك سعة، فاستعن بهذا على ما 

 ينوبك، فرده فنزلت.
 ة أوجو:قاؿ الحاكم: واألوؿ أشبو؛ ألف الصورة مكية، إذا ثبت ىذا ففي معنى ذلك ثالث

 األوؿ: أف المراد إال المودة بالتقرب إلى اهلل والعمل الصالح، قواه الحسن، وأبو علي.
الثاني: أف المراد إال أف تودوني للقرابة التي بيني وبينكم فال تودوني، والمعنى إال أف تودوني 

للقريب  في حق القربى، كما يقاؿ: أحب في اهلل، أي ألجلو فتكوف الثمرة من ىذا المعنى أف
 حقاً يجب رعايتو، واألخبار متظاىرة بذلك، وقد أفرد الحاكم في السفينة باباً في صلة الرحم.

الثالث: فهو األظهر أف المراد إال أف تودوني في قرابتي، وقد جاء بفي فكأنو جعل القرابة مكاناً 
مودتهم ال تجوز، للمودة، وطرفاً لها، وقوى ىذا الحاكم مع إيمانهم ال مع عدـ اإليماف، فإف 

 ولذلك نزلت ?تبت? في أبي لهب.



قاؿ في الكشاؼ: وروي أنها لما نزلت قيل: يا رسوؿ اهلل من قرابتك ىؤالء الذين وجبت علينا 
 مودتهم؟ قاؿ: ))علي وفاطمة وأبناؤىما((.
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دخل وشكى علي إلى الرسوؿ حسد الناس لو فقاؿ: ))أما ترضى أف تكوف رابع أربعة أوؿ من ي
 الجنة أنا وأنت والحسن والحسين، وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا، وذرياتنا خلف أزواجنا((.

وعن النبي : ))حرمت الجنة على من ظلم أىل بيتي، و آذاني في عترتي، ومن اصطنع صنيعة 
 ة((.إلى أحٍد من ولد عبد المطلب ولم يجازه عليها، فأنا أجازيو عليها غداً إذا لقيني يـو القيام

وقاؿ رسوؿ اهلل : ))من مات على حب آؿ محمد مات شهيدًا، أال ومن مات على حب آؿ 
محمد مات مغفوراً لو، أال ومن مات على حب آؿ محمد مات تائباً، أال ومن مات على حب 

آؿ محمد مات مؤمناً مستكمل اإليماف، أال ومن مات على حب آؿ محمد بشره ملك الموت 
ر، أال ومن مات على حب آؿ محمد يزؼ إلى الجنة كما تزؼ العروس بالجنة، ثم منكر ونكي

إلى بيت زوجها، أال ومن مات على حب آؿ محمد فتح لو في قبره باباً إلى الجنة، أال ومن 
مات على حب آؿ محمد جعل اهلل قبره مزار مالئكة الرحمة، أال ومن مات على حب آؿ 

على بغض آؿ محمد جاء يـو القيامة مكتوب  محمد مات على السنة والجماعة، أال ومن مات
بين عينيو آيس من رحمة اهلل، أال ومن مات على بغض آؿ محمد مات كافر، أال ومن مات 

 على بغض آؿ محمد لم يشم رائحة الجنة((
فتكوف الثمرة الظاىرة موادة قرابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو، وقد جعل لهم مزايا، منها أف 

ف كفؤ لهم، ومنها اإلمامة، ومنها تقديم يتاماىم ومساكينهم وابن سبيلهم في غيرىم ال يكو 
 الخمس على غيرىم، واختلف ىل ذلك وجوب أو استحباب؟

 ومنها تقديمهم في إمامة الجماعة، ويدخل في ذلك تقديمهم في الكالـ والطريق.
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يو الصدقة، وقيل: خمسة قاؿ في التهذيب: قيل ىم ولد عبد المطلب، وقيل: من تحـر عل
بطوف، آؿ عباس، وآؿ علي، وآؿ جعفر، وآؿ عقيل، وولد الحارث بن عبد المطلب، عن 

، وىو قوؿ ح وأصحابو وىم ولد عبد المطلب، إال أوالد أبي لهب، -عليو السالـ-الهادي 
ي ُيْحِبْبُكُم اللَُّو{ على أف تقليد وقد يستدؿ بهذه اآلية، وبقولو: }ُقْل ِإْف ُكْنُتْم ُتِحبُّوَف اللََّو فَاتَِّبُعونِ 



أىل البيت أولى، واالستدالؿ فيو نظر، وإف كاف دليل المسألة من طريق آخر، وقد حكي في 
لعن الفاسق الهاشمي خالؼ بين أبي علي وأبي ىاشم، فمن منع قاؿ في ذلك إجالؿ لرسوؿ 

 اهلل ، ومن جوز قاؿ: حكمو كغيره.
 ة ال يدخل النار فقد أخطأ.وأما قوؿ من زعم أف ولد فاطم

وقيل: ما رواه اختالؼ، وأما أبو مسلم فقد فسر اآلية بالمودة بما يقرب إلى اهلل، ألف قريب 
رسوؿ اهلل إف كاف مؤمناً فمواالتو واجبة كغيرة، وإف كاف فاسقاً فمعاداتو الزمة كغيرة، ولهذا قاؿ 

 عقيب ذلك: }َوَمْن يَػْقَتِرْؼ َحَسَنًة{.
المؤمن من قرابتو، ولكن لو مزية فزيادة لقربو من رسوؿ اهلل ، ولما ورد عن رسوؿ اهلل قلنا: أراد 

 من تأكيد مودتهم.
 قولو تعالى: }َوَمْن يَػْقَتِرْؼ َحَسَنًة َنِزْد َلُو ِفيَها ُحْسنًا{

رضي اهلل -روي عن السدي أف الحسنة حب آؿ الرسوؿ، وأنها نزلت في أبا بكر الصديق 
 يهم.لمودتهم ف -عنو

قاؿ جار اهلل: والظاىر العمـو إال أنها لما وردت عقيب ذلك تنأولت المودة تناوالً أوليا، وكاف 
 ذلك كالتابع وزيادة الحسنى المضاعفة.

 وقيل: التنافي في الدنيا.
ْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَػْعُفو َعِن السَّيَّْئاِت{.  قولو تعالى: }َوُىَو الَِّذي يَػْقَبُل التػَّ

لحاكم: دلت على قبوؿ التوبة من كل ذنب، خالؼ ما يقولو بعضهم أف القاتل ال توبة لو، قاؿ ا
والتوبة واجبة وىي الرجوع واإلقالع، لكن ذلك ال يتم إال بالندـ على ما صدر في الماضي من 

 فعل قبيح أو ترؾ واجب، والعـز في المستقبل على أنو ال يعود إلى شيء مما تاب منو.
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في الكشاؼ: وروى جابر أف أعرابياً دخل مسجد رسوؿ اهلل وقاؿ: اللهم إني استغفرؾ  قاؿ
: يا ىذا إف سرعة -رضواف اهلل عليو-وأتوب إليك وكبر، ولما فرغ من صالتو قاؿ لو علي

اللساف باالستغفار توبة الكاذبين، وتوبتك ىذه تحتاج إلى التوبة، فقاؿ: يا أمير المؤمنين وما 
: اسم يقع على ستة معاف، على الماضي من الذنوب الندامة، ولتضييع الفرائض التوبة؟ قاؿ

اإلعادة، ورد المظالم، وإذابة النفس في الطاعة كما زينتها في المعصية، وإذاقة النفس مرارة 
الطاعة كما أذقتها حالوة المعصية، والبكاء بدؿ كل ضحك ضحكتو، فلعل ما ذكر من إذابة 

بيل التحرج، وأف الخائف والنادـ ينبغي أف يكوف كذلك كما ورد في النفس والبكاء على س



 بكاء داود صلى اهلل عليو وسلم وغيره.
قاؿ في عين المعاني: هلل أفرح بتوبة العبد من المضل الواحد، ومن العقيم الوالد، ومن الظمآف 

 الوارد، فمن تاب إلى اهلل أنسا اهلل حافظيو وبقاع األرض خطاياه.
 ى: }َأْو يُوِبْقُهنَّ ِبَما َكَسُبوا{قولو تعال

ال يقاؿ في ىذا حجة لػ الشافعي أنو ال يجب الحج بالسفر في البحر؛ ألنو مظنة العطب؛ ألنو 
 قاؿ: }َويَػْعُف َعْن َكِثيٍر{.

 قولو تعالى: }َويَػْعَلَم الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَف ِفي آيَاتَِنا َما لَُهْم ِمْن َمِحيٍص{
اؿ بالباطل كما تقدـ، وقد يبلغ الجداؿ بالباطل الكفر والفسق، ودوف ذلك، ثمرتها تحريم الجد

فاألوؿ المجادلة فيما يصح بو اإليماف، والثاني المجادلة التي فيها بغي على اإلماـ، وتخذيل 
 عن إعانتو تمردًا ال بطراً في الصحة، والثالث غير ذلك.

ٌر َوَأبػْ   َقى لِلَِّذيَن آَمُنوا إلى قولو: يَػْنَتِصُروَف{قولو تعالى: }َوَما ِعْنَد اللَِّو َخيػْ
 فذكر اهلل لهم تسع صفات:

 األولى: التوكل.
 قاؿ الحاكم: يفوضوف أمورىم إليو معتقدين أنها تجزي من جهتو إلى آخر الدىر.

 الصفة الثانية: أنهم يجتنبوف كبائر اإلثم.
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وليس بصحيح؛ ألف الصغيرة يتناولها الوعيد،  قاؿ الحاكم: قيل: الكبيرة ما فيها الوعيد، قاؿ:
والصغير ال تعلم إال في حق األنبياء، وقيل: الصغيرة ما فعلها سهواً أو نسياناً، قاؿ: والذي 

 صححو مشايخنا أف الكبيرة ما زاد عقابها على ثواب صاحبها، وقد يعلم بعض الكبائر.
 الكسائي.وعن ابن عباس: كبير اإلثم الشرؾ، وىذه قراءة حمزة و 
 الثالثة: قولو: }َواْلَفَواِحَش{ قيل: تطلق على كل قبيح.

 وعن السدي: على الزاني، وعن مقاتل: ما أوجب الحد.
 والرابعة قولو تعالى: }َوِإَذا َما َغِضُبوا ُىْم يَػْغِفُروَف{ معناه يتجاوزوف وىذا في حق العباد.

 ىذه الخلة الرابعة فعلها فضل.وأما حق اهلل تعالى كالحدود فليس ألحد العفو عنو، و 
 الخلة الخامسة: قولو تعالى: }َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَربِّْهْم{ أي أجابوه فيما دعاىم إليو من الدين،
وقيل: إلى الهجرة، وقيل: نزلت في األنصار لما أجابوا الرسوؿ فيما دعاىم إليو، ونزؿ قولو: 

في أبا بكر؛ ألنو تصدؽ بجميع مالو فالمو على ذلك أناس فحلم  }َوِإَذا َما َغِضُبوا ُىْم يَػْغِفُروَف{



 عنهم.
 وقيل: في عمر ُشتم بمكة فحلم.

 وقيل: في األنصار كانوا يتحلموف ويتحملوف.
السادسة: قولو تعالى: }َوَأقَاُموا الصَّاَلَة{ قيل: يعني أتموا الصلوات الخمس بشرائطها في 

 أوقاتها.
نػَُهْم{ أي ال يعملوف إال بمشاورة أىل الدين، وكاف السابعة: قولو تعالى: }َوأَ  ْمُرُىْم ُشوَرى بَػيػْ

األنصار قبل مقدـ رسوؿ اهلل إلى المدينة إذا كاف بينهم أمر اجتمعوا وتشاوروا، فأثنى اهلل 
 عليهم.

: ما تشاور قـو إال ىدوا األرشد من أمرىم، وفي ىذا حب -رضي اهلل عنو-وعن الحسن 
 لذلك أبواب، وقد يجب في أحواؿ.التشاور، وقد بوب 

 وفي عين المعاني: لما سمعوا بظهوره اجتمعوا في دار أبي أيوب، واجتمع رأيهم على اإليماف.
 وقيل: ىو عاـ فيما ال وحي فيو.
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الثامنة: قولو تعالى: }َوِممَّا َرزَقْػَناُىْم يُػْنِفُقوَف{ يعني في أمور القرب، وىاىنا جاء بمن وىي 
عيض يعني ينفقوف بعض ما معهم، فأما جميعو فقد يختلف الحاؿ تارة يكوف اإليثار فضل للتب

 إذا وثق بالصبر، وتارة ترؾ االستغراؽ أفضل إذا لم يثق بالصبر.
 التاسعة: قولو تعالى: }َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصابَػُهُم اْلبَػْغُي ُىْم يَػْنَتِصُروَف{ في ذلك وجهاف:

روف، كقولو تعالى: }يتخاصموف{ }ويختصموف{ والمعنى ينصروف األوؿ: أف المراد يتناص
 المبغي عليو.

 وثمرة ىذا وجوب النهي عن المنكر؛ ألف نصرة المبغي عليو إزالة منكر.
 والثاني: أف المراد ينتصروف لنفوسهم من الباغي، لكن في ىذا وجوه:

 ُبوا ُىْم يَػْغِفُروَف{ في حق العباد.األوؿ: أف ىذا في حق اهلل وما يقدـ من قولو: }َوِإَذا َما َغضِ 
 الثاني: عن مقاتل أف ىذا في حق فيو قصاص، وما تقدـ في حق ال قصاص فيو كالجروح.

الثالث: أف ىذا حنث فيو دفع عن نفسو، فيكوف االنتصار طاعة، وما تقدـ إذا كاف ال يذؿ 
 نفسو.

 أنفسهم فيجتري عليهم الفساؽ.وعن النخعي أنو كاف إذا قرأىا قاؿ: كانوا يكرىوف أف يذلوا 
قاؿ الزمخشري: ومن أخذ بحقو ولم يتعد فهو محمود، ومطيع، وذلك إذا لم يسرؼ بالزيادة، 



 بل خرج قدر ما يستحق أورد على سفيو محاماة على عرضو وردعاً، فهو مطيع.
لثمرات قاؿ في التهذيب: واألولى بالمرء أف ال يحتمل الذلة مع التمكن من العزة، وقد ظهرت ا

 في بياف المعنى.
ُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى اللَِّو ِإنَُّو الَ ُيِحبُّ الظَّ  اِلِميَن، قولو تعالى: }َوَجَزاُء َسيَّْئٍة َسيَّْئٌة ِمثػْ

َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَف النَّاَس َوَلَمِن انَتَصَر بَػْعَد ظُْلِمِو فَأُْولَِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل، ِإنََّما السَِّبيُل 
ُغوَف ِفي اأَلْرِض ِبغَْيِر اْلَحقّْ ُأْولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب َألِيٌم، َوَلَمْن َصبَػَر َوَغَفَر ِإفَّ َذِلَك َلِمْن عَ  ْزـِ َويَػبػْ

 األُُموِر{
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 ثمرة ىذه الجملة أمراف األوؿ: فضيلة العفوا وذلك يؤحذ من وجوه.
ن قولو تعالى: }َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح{ فسمى العفو صلحاً؛ ألنو من األعماؿ الصالحة، األوؿ:م

 وقيل: أراد إذا كاف العفو يصلح بين الطائفتين.
 الثاني: من قولو تعالى: }فََأْجُرُه َعَلى اللَِّو{.

 قاؿ جار اهلل: وىذه العده المهمو معناىا ال يقاس أمرىا في العظم.
 و تعالى: }َوَلَمْن َصبَػَر َوَغَفَر{ فجعل لو حاؿ الصابرين والغافرين.الثالث: من قول

الرابع: قولو تعالى: }ِإفَّ َذِلَك َلِمْن َعْزـِ األُُموِر{ وقيل المعنى من األمور الثانيو التي أمرنا بها ولم 
 ينسخ، وقيل من أعلى درجات الفضل.

 د أخرجت صورًا.وأعلم أف اآلية مطلقو لم تخص عفواً من عفوا ولكن ق
 األولى: ما كاف فيو حق اهلل تعالى.

 الثانيو: ما كاف العفوا يحصل منو ذلو أو تماد في منكر.
 الثالثو: العفوا عن المصر على قوؿ أبي القاسم خالؼ قوؿ عامة الشيوخ.

قاؿ في التهذيب: العفو بعد التوبة حسن باالتفاؽ وفي حق المصر يحسن عند مشايخنا ألنو 
 قو.إسقاط ح

 وقاؿ أبوالقاسم: ال يحسن؛ ألنو إغراء ولوكاف حسناً لكاف اهلل بو أولى.
قلنا: مع قياـ الوعيد اليكوف إغراء، ويجوز اإلسقاط بالعفو لجوازه بالتوبو، ويجوز أف يعفوا اهلل 

 عن المصر عقاًل وإنما منع منو السمع فهذه الثمره الثالثو جواز إستيفاء الحق وحسنو.
ُلَها { وقولو تعالى:  }َوَجَزاُء َسيَّْئٍة َسيَّْئٌة ِمثػْ

 أراد أف األولى تسوء من أساء عليو.



ُهْم َسيَّْئٌة يَػُقوُلوا َىِذِه ِمْن ِعْنِدَؾ {أراد  والثانيو تسؤ المستوفى منو، ولهذا قاؿ تعالى: }َوِإْف ُتِصبػْ
 ما يسومهم من المصائب.

 وقيل ذلك على طريق المقايلو وىو كثير في كالمهم.
:  قاؿ عمرو بن كثلـو

 أال اليحهلن أحد علينا
 فنجهل فوؽ جهل الجاىلينا

 
 وقولو تعالى: }ِمثْػُلَها{ أي من ال تحصل عدواف بالزياده.
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قاؿ: في التهذيب عن السدي وابن أبي نجيح إذا قاؿ أجزاه اهلل يقوؿ أجزاه اهلل وىذا كماورد 
.بو الحديث المستباف ما قاال فهو على الب  ادئ منهما حتى يعتدي المظلـو

وأما ما ورد فيو القصاص فذلك جلى وأما أحذ ماؿ الغير إذا أخذ مالك ففي ذلك الخالؼ وقد 
 تقدمت األقواؿ الثالثو.

 وأما المسابو فقد جوز المجاراة الحاكم والزمخشري
تدي وغيرىما ودؿ عليو عمـو اآلية والحديث المستباف ما قاال فهو على البادئ حتى يع

 المظلـو ، ولكن إنما يجوز بما ال يكوف فيو كذب، والبهتاف فال يقذفو افتراء أف قذفو.
وقيل ال تجوز المجازاه بالسب، وقد قاؿ ـ باهلل في اإلفاده البادئ والمجيب سواء في باب 

 الشتم وأوجو ىذا.
ف يـو قاؿ الزمخشري:وقد يكوف العفوا فضل لما تقدـ، وقد جاء في الحديث عنو "إذاكا

 القيامو نادىمناد من كاف لو على اهلل أجر فيلقم".
قاؿ: فيقـو خلق فيقاؿ لهم ما أجركم على اهلل فيقولوف نحن الذين عفونا عمن ظلمنا فيقاؿ لهم 

 أدخلوا الجنة بإذف اهلل
ويحكى أف رجالً سب رجالً في مجلس الحسن رحمو اهلل فكاف المظلـو يكظم ويعرؽ ثم 

 فتلى ىذه األيو، فقاؿ الحسن: عقلها واهلل وفهمها أذ ضيعها الجاىلوف. يمسح العرؽ ثم قاـ
قاؿ: وقد ينعكس األمر فيكوف المندوب ترؾ العفوا وذلك إذا أحتج إلى كف زياده النعي 

 ،وقطع مادة االداء.



بحضرتو وكاف  -رضى اهلل عنهما-أف زينب أسمعت عائشو  -صلى اهلل عليو وسلم-وعن النبي 
 ينهى فقاؿ لعائشو دونك فانتصري.ينهاىا فال 
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قلت: حكى لى القاضي األفضل يحيي بن محمد صاحب ثاه أنو وصل إلى حي األماـ الناصر 
رحمو اهلل كتاب من شخص أضللو وخطأه حتى قاؿ: أف ملك النصارى سيرتو أعدؿ من سيرتك 

، وظهر ذلك عليو فلما رأه  ىذا معناه فقرأه األماـ وقاـ من قعوده وأعرؽ من قامتو إلىقدميو
جلساه على ىذه الحالة أشاروا أنو ينكل يالكاتب وينقي و يفعل بو ويفعل فلم يزؿ األماـ 

يسكن نفسو ويستعمل الكظم والنظر حتى الح لو العفوا فاخذ الكتاب وكتب على ظهره لقد 
اؿ تعالى: }َوِإَذا تشدفت وتفيقهت ولكنا نظرنا إلى قو ـ أنزؿ اهلل في الثنا عليهم كالماً فق

 َخاطَبَػُهُم اْلَجاِىُلوَف قَاُلوا َساَلمًا{ وقد عفونا عنك ىذا معنى كالمو.
 قولو تغالى:}ِإنَُّو الَ ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن {.

قاؿ جاراهلل )رحمو اهلل( فيو داللو على أف األنتصار اليكاد يومن فيو تجاوز التسويو خصوصاً 
 ماكاف المجازى ظالماً وىو اليشعر.حاؿ الجرد والتهاب الحمية فب

 وقولو تعالى:}َوَلَمِن انَتَصَر بَػْعَد ظُْلِمِو{
 ىذا من باب إضافة المصدر إلى المفعوؿ وتفسره قرآة من قرآبعد ظلم.

 قولو تعالى: }َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل{
 قيل يعني أثم وقيل مكروه في الدنياء وال في اآلخرة.

 ب وال للمعاتب والغائب يعني ال يعاقبو الغير وال بعتب عليو وال يعيبو.قاؿ جار اهلل: للمعاق
 قولو تعالى: }ِإنََّما السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَف النَّاَس{

 يعني يبدنهم بالظلم.
ُغوَف ِفي اأَلْرِض ِبَغْيِر اْلَحقّْ{  قولو تعالى:}َويَػبػْ

 فأذا كاف بغير حق قبح الإذا كاف الطلب بحق. أي يغلوف ويتكبروف ويفسدوف ألف النعي الطلب
 قولو تعالى: }اْسَتِجيُبوا ِلَربُّْكْم {

 أي أجيبوا من يدعوكم إلى اإليماف.
 قولو تعالى: }فَِإْف َأْعَرُضوا َفَما َأْرَسْلَناَؾ َعَلْيِهْم َحِفيًظا ِإْف َعَلْيَك ِإالَّ اْلَباَلُغ{.

 وقيل يحفظهم إلى الخير كرىاً. قيل المعنى :تحفظهم عن إعتقاد الباطل
 قاؿ: في عين المعاني ىذا منسوخ يأية السيف.
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 قولو تعالى: }َأالَ ِإَلى اللَِّو َتِصيُر اأُلُموُر{.
قاؿ: في عين المعاني عن سهل بن أبي الجعده احترؽ مصحف فلم يبقى إال قولو تعالى: }َأالَ 

 مصحف فامتحى كل شئ أال ذلك. ِإَلى اللَِّو َتِصيُر األُُموُر{ وغرؽ
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 سورة الزخرؼ
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى:}لَِتْستَػُووا َعَلى ظُُهورِِه ُثمَّ َتْذُكُروا نِْعَمَة رَبُّْكْم {.
 قاؿ في عين المعاني ىذا فيو معنى األمر.

بها مستطعمين لها ثم  قاؿ: جار اهلل ومعنى ذكر نعمة اهلل أف يذكروا ىا في قلوبهم معترفين
أنو كاف إذاوضع رجلو  -صلى اهلل عليو وسلم-يحمدواعليها بألسنتهم وىو مايروى عن النبي 

في الركاب قاؿ: ))بسم اهلل فإذا استوا على الدابو قاؿ الحمد هلل على كل حاؿ ?سبحاف الذي 
 سخرلنا ىذه وماكنا لو مقرنين وإنا إلىربنا لمنقلبوف?((.

 قالوا إذا ركب السفينو، قاؿ: }بِِاْسِم اللَِّو َمْجَراَىا َوُمْرَساَىا ِإفَّ رَبّْي َلَغُفوٌر رَِحيٌم{.وكبر ثالثاً، و 
 وعن الحسن بن علي رضي اهلل عنهما أنو رأى رجاًل ركب دابو.

 فقاؿ: سبحاف الذي سخرلنا ىذا.
 فقاؿ: أفبهذا أمرتم ؟

 فقاؿ: فبم أمرنا؟
أغفل التحميد فنبهو عليو وقاؿ في عين المعاني قاؿ : ))ما قاؿ: تذكروا نعمةربكم، وكاف قد 

 من أحد من أمتي استوى على ظهر دابتو فيقوؿ كما أمره اهلل تعالى إال غفر اهلل لو((.
وكاف إذا ركب قاؿ ىذا وكبر ثالثاً وىلل ثالثاً، ويقاؿ: قيل: ىذا الحمد هلل الذي حملنا في البر 

لنا على كثير ممن خلق تفضيال، ومنَّ علينا باإليماف والقرآف، والبحر، ورزقنا من الطيبات، وفض
 ونبينا محمد }ُسْبحاَف الَِّذي َسخََّر لََنا { اآلية.

قاؿ: وحكي أف قوماً ركبوا في سفر وقالوا: }ُسْبحاَف الَِّذي َسخََّر لََنا َىَذا { اآلية وفيهم رجل 
ه فقمصت فاندقت عنقو، والمقرف المطيق، على ناقة ال تتحرؾ ىزاالً فقاؿ: أما أنا فمقرف لهذ

وعن قتادة إذا نزؿ من الفلك واألنعاـ قاؿ: اللهم انزلنا منزالً مباركاً ولعل ىذا أمر ندب  



 كالتحميد بعد األكل.
ُر ُمِبيٍن{  قولو تعالى: }َأَوَمْن يُػَنشَّأُ ِفي اْلِحْلَيِة َوُىَو ِفي اْلِخَصاـِ َغيػْ

 لد من ىذه صفتو، وفي ذلك وجوه:المعنى أو جعل للرجمن من الو 
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األوؿ: أنو أراد النساء؛ ألنهن يتزين بالزينة والحلية وىن إذا احتجن إلى ماجاره الرجاؿ كاف ىذا 
الذي نشأ في الريبة غير مبين، ليس عنده بياف وال يأتي برىاف، وذلك لضعف عقوؿ النساء 

امرأة أف تكلم بحجتها إال تكلمت بالحجة  ونقصانهن عن فطرة الرجاؿ، وقد قيل: ما أرادات
 عليها.

 ويستمر من ىذا أمراف:
عليو -األوؿ: كراىة تولية النساء لألمور التي تحتاج فيها إلى المحاروة والمناظرة، وقد ورد عنو 

: ))استروا عيهن بالسكوف، وعوراتهن بالبيوت(( فأما الحكم فال يصح، وقد قاؿ : -السالـ
ا أمرىم امرأة(( وذلك لما مات كسرا فقيل: من ولو بعده، فقيل: ابنتو بوراف، ))ما أفلح قـو ولو 

 (1وقاؿ: )
األمر الثاني:جواز الحلية من الذىب والفضة وغيرىما للنساء ، ذكر ذلك أبو العالية وىو 

 إجماع.
 الوجو الثاني: أنو أراد األوثاف.

 ا.الثالث: أنو أراد التماثيل من الذىب والفضة التي يعملوى
( وفي ىذا إشارة إلى أف النساء في الزينة والنعومة من المعائب 2:)-رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل

والمذاـ، وأنو من صفات ربات الحجاؿ، فعلى الرجل أف يتجنب ذلك، ويأنف منو ويعيش كما 
اخشوشني واخشوشبوا وتمعددوا معنى اخشوشنوا أي البسوا -رضي اهلل عنو-قاؿ عمر 

خشوشبوا ، أي كلوا الخشن من الطعاـ وىو ما ال يشتهى أكلو، ومعنى تمعدوا الخشن، ومعنى ا
 أي تشبهو بمعد.

 قولو تعالى: }قَاُلوا ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعَلى ُأمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِىْم ُمْهَتُدوَف{.
 ثمرة ذلك تحريم التقليد في أصل الدين ووجوب النظر في األدلة.

 }َوِإْذ قَاَؿ ِإبْػَراِىيُم أِلَبِيِو َوقَػْوِمِو ِإنَِّني بَػَراٌء ِممَّا تَػْعُبُدوَف{ قولو تعالى:
، وقد تجنب عند -عليو السالـ-دؿ ذلك على أف البراءة من الكفار مشروعة كما فعل إبراىيم 

 التهمة.



 قولو تعالى: }لَِيتَِّخَذ بَػْعُضُهْم بَػْعًضا ُسْخرِيِّا{
 از االستجاز.قيل في ذلك داللة على جو 

__________ 
 ( ػ بياض في )ب( قدر نصف سطر وفي )أ( سطر تقريبا1)
 483ص3( ػ الكشاؼ ج2)
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وقيل أيضاً إف بعضهم قد يملك غيره وذلك حيث يصح الملك بأف يسبيو، أو تلده جاريتو، ثم 
 يصح نقلو بعد ذلك.

َواِحَدًة َلَجَعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر بِالرَّْحَماِف لِبُػُيوتِِهْم ُسُقًفا ِمْن قولو تعالى: }َوَلْوالَ َأْف َيُكوَف النَّاُس ُأمًَّة 
 َفضٍَّة{

المعنى أنو تعالى ال يفعل المفسدة؛ ألف قولو: أمة أي كفاراً أو طالبين للدنيا، وما كاف يدعو إلى 
من كاف  الفساد فهو مفسدة ىو يستثمر من ىذا أف فعل سبب القبيخ والداعي إليو قبيح، وأف

إذا نظر إلى زخارؼ الدىاقين وإلى مواكب الظلمة دعاه ذلك إلى جمع الماؿ من حلو وغير 
حلة، أو إلى أف يستصغر مع نعم اهلل عليو فإنو تقبح منو اإلجابة إلى بيوت الدىاقين المزخرفة، 

 ومواكب الظلمة المزينة.
 ْن ُرُسِلَنا َأَجَعْلَنا ِمْن ُدوِف الرَّْحَماِف آِلَهًة يُػْعَبُدوَف{.قولو تعالى: }َواْسَأْؿ َمْن َأْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك مِ 

قاؿ الحاكم: في ذلك داللة على جواز الرجوع إلى الغير عند محاجة الخصم، وفي معنى 
 السؤاؿ وجوه:

األوؿ: أنو أراد يسأؿ مؤمني أىل الكتاب، وىذا مروي عن الحسن وابن عباس ومجاىد، 
 دي، ومقاتل.وقتادة، وعطاء، والس

 قيل: وفي قراءة ابن مسعود واسأؿ الذين أرسلنا إليهم رسلنا من قبلك.
وقيل: المسؤؿ أمم األنبياء وإف كانوا كفارًا فالتواتر يحصل العلم بخبرىم، وىذا مروي عن أبي 

 علي.
وقيل: المسؤوؿ األنبياء ليلة اإلسرى جمعوا لو وصلى بهم، وأمر بسؤالهم عن سعيد بن جبير، 

 بن زيد.وا
 قاؿ في الكشاؼ: فلم يسأؿ ولم يشك.

وقيل: السؤاؿ عبارة عن النظر وىو كثير في كالـ الشعراء عن سؤاؿ الديار والرسـو واألطالؿ، 



 وقوؿ من قاؿ:
 سل األرض من شق أنهارؾ

 
 وغرس أشجارؾ وجنى ثمارؾ

 
 فإنها إف لم تجبك جوازاً أجابتك اعتبارًا.

 وُضوا َويَػْلَعُبوا َحتَّى ُيالَُقوا يَػْوَمُهُم الَِّذي يُوَعُدوَف{قولو تعالى: }َفَذْرُىْم َيخُ 
 ىذا وعيد وليس بإباحة.
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ـٌ َفَسْوَؼ يَػْعَلُموَف{ ُهْم َوُقْل َساَل  قولو تعالى: }فَاْصَفْح َعنػْ
 في معنى الصفح وجهاف:

 األوؿ: أف المراد اعرض عن دعائهم وىو منسوخ بآية السيف.
 لمراد فاعرض عن السفة عليهم تكرمًا، وادعهم.والثاني: أف ا

 ووجو ثالث عن أبي مسلم وأبي علي أف ىذا وعيد.
 وأما قولو تعالى ?وقل سالـ ?قيل المعنى قوالً نسلم بو من شرىم.

 وقيل: المعنى وادعهم بسالـ غير التحية.
 

 سورة الدخاف
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
َلٍة ُمَبارََكٍة{قولو تعالى: }ِإنَّا َأنَزْلَناُه فِ   ي لَيػْ

قيل: ىذه الليلة ليلة القدر، وىذا مروي عن ابن عباس، وقتادة، وابن زيد، وأبي علي وأبي 
مسلم، ورجحو الحاكم والزمخشري، وقاؿ: ىو قوؿ أكثر المفسرين، والمراد أنزلنا القرآف قيل: 

 لحة.إلى سماء الدنيا جملة، ثم نزؿ من سماء الدنيا نجوماً على حسب المص
وقيل: المراد بهذه الليلة ليلة النصف من شعباف، وىذا مروي عن عكرمة، فإف قيل: إذا فسرت 

َلِة  بليلة النصف من شعباف فكيف يجمع بين ىذه اآلية وبين قولو تعالى: }ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي لَيػْ
 (.1اْلَقْدِر{)

د نطق القرآف الكريم بفضلها في وثمرة اآلية بياف فضل ىذه الليلة، وإف فسرت بليلة القدر فق



ٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر{وفي فضلها فصوؿ كثيرة، وإف فسرت بليلة  َلُة اْلَقْدِر َخيػْ قولو تعالى: }لَيػْ
النصف من شعباف فقد وصفها اهلل تعالى بالبركة، وقد تظاىرت األخبار بفضلها، وقد أفرد 

ءة؛ ألف اهلل تعالى يكتب لعباده المؤمنين الحاكم في السفينة باباً في فضلها، وتسمى ليلة البرا
 البراءة في ىذه الليلة.

 قاؿ جار اهلل: وىي تختص بفضيلة العبادة فيها.
قاؿ : ))من صلى في ىذه الليلة مائة ركعة أرسل اهلل إليو مائة ملك، ثالثوف يبشرونو بالجنة، 

وعشرة يدفعوف عنو مكائد  وثالثوف يؤمنونو من عذاب القبر، وثالثوف يرفعوف عنو آفات الدنيا،
 الشيطاف((.

__________ 
 ( ػ بياض في )ب( قدر سطر وكلمتين وفي )أ( ثالثة أسطر تقريبا1)
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 وقاؿ : ))إف اهلل يرحم من أمتي في ىذه الليلة بعدد شعر أغناـ كلب((.
أو مشاحن  وقاؿ : ))إف اهلل تعالى يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إال لكاىن أو ساحر

 أو مدمن خمر، أو عاؽ للوالدين، أو مصر للزنا((.
قاؿ جار اهلل:وتسمى ليلة المباركة، ومن عادة اهلل في ىذه الليلة أف يزيد فيها ماء زمـز زيادة 

 ظاىرة.
 قولو تعالى: }َوِإْف َلْم تُػْؤِمُنوا ِلي فَاْعَتزُِلوِني{

لك أف المشروع مصارمة من ال يرجى منو قيل: أراد فال مواالة بيني وبينكم، وتكوف ثمرة ذ
 الصالح.

 وقيل: معناه دعوني كفافاً فال تؤذوني وال تقتلوني.
 قولو تعالى: }َفَدَعا رَبَُّو َأفَّ َىُؤاَلِء قَػْوـٌ ُمْجرُِموَف{

 قيل: كاف دعاؤه اللهم عجل لهم ما يستحقونو بإجرامهم.
 ين.وقيل: ىو قولو: ربنا ال تجلعنا فتنة للقـو الظالم

ال يدعوف دعاء ظاىراً إال  -صلوات اهلل عليهم-ثمرة ذلك جواز مثل ىذا الدعا لكن األنبياء 
 بإذف.

 وقولو تعالى أوؿ اآلية: }َوِإنّْي ُعْذُت ِبَربّْي َورَبُّْكْم َأْف تَػْرُجُموِني{
 قيل: بالحجارة، وقيل: بالسب، ومعناه اعتصمت.



 ى العبد عند الخوؼ أف يعتصم باهلل.قاؿ الحاكم: وفي ذلك داللة أف الواجب عل
 قولو تعالى: }َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم السََّماُء َواأَلْرُض َوَما َكانُوا ُمنَظرِيَن{

قيل: المعنى فما بكى عليهم أىل السماء وأىل األرض وىم المالئكة والمؤمنوف، بل كانوا 
اكم؛ ألنو الحقيقة في لهالكهم مسرورين، وىذا مروي عن الحسن، وأبي علي، وصححو الح

 البكاء.
 وثمرة ذلك جواز البكاء على موت المؤمن والمسرة بموت الكافر.

 وفي عين المعاني عن مجاىد أنهما يبكياف على المؤمن أربعين صباحاً.
وعن ابن عباس: إذا مات المؤمن بكى عليو مصاله من األرض ومصعد عملو من السماء، 

 ء الحيواف.ومنزؿ رزقو منها، وبكاؤىما كبكا
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وفي الحديث: )) ما مات مؤمن في غربة غابت عنو بواكيو إال بكت عليو السماء واألرض، ثم 
قرأ صلى اهلل عليو ىذه اآلية وقاؿ: إنهما ال يبكياف على كافر(( وىذه فضيلة لمن مات غريباً 

 .في التهذيب.
 ف الجماد ال يبكي.وقيل: بالبكاء بمعنى لم يظهر لو موضع لو من موضع صالة أل

 وقيل: بكاء السماء واألرض حمرة أطرافهما.
 بكيت عليو السماء، و بكاؤىا حمرتها. -عليو السالـ-قاؿ السدي: لما قتل الحسين بن علي 

عليو السالـ  -وعن ابن سيرين: إف الحمرة التي مع الشفق لم تكن حتى قتل الحسين بن علي 
- 

: البكاء حمرة األطراؼ كما روي لما قتل -السالـ عليو-قاؿ في عين المعاني عن علي 
 أحمرت السماء أربعة أشهر. -عليو السالـ-الحسين بن علي 

وقيل: المراد ما لحقهم رحمو، والعرب تدعو للميت، تقوؿ: سقتو الغوادي وسقاه المزف، 
 يريدوف بو الرحمة.

م أحد وىكذا عن ابن وعن أبي مسلم أف ىذا تحقير لهم أي كاف أمرىم أىوف أف يبكي عليه
 قتيبة أف ذلك عبارة عن قلة خطاىم كما يقاؿ في الرجل الشريف:

 (1الريح تبكي شجوىا )
 والبرؽ تلمع في غمامو

 



 أي المعاً تبكي أيضاً، وقاؿ آخر:
 أيا شجر الخابور مالك مورقاً 

 
 كأنك لم تجزع على ابن طريف

 
 وقيل غير ذلك.

ـْ قػَ  ٌر َأ ـُ تُػبٍَّع{قولو تعالى: }َأُىْم َخيػْ  ْو
تبع الحميري كاف مؤمنا وقومو كافروف، ولذلك ذـ اهلل قومو ولم يذمو، وىو الذي سار بالجيوش 
وحير الحيرة أي بناىا كما يقاؿ مدف المدف وىي بلدة قريبة من الكوفة وىو الذي ىدـ سمرقند 

 وبناه، وكاف إذا كتب قاؿ بسم اهلل الذي ملك بحراً وبحرا، أي بحاراً كثيرة.
 وقيل: براً وبحرًا.

 وعنو أنو قاؿ: ))ال تسبوا تبع فإنو كاف قد أسلم((.
 وعنو : ))ما أدري أتبع كاف نبياً أو غير نبي((.

 وعن ابن عباس: كاف نبيًا.
وقيل: نظر إلى قبرين بناحية حمير وقاؿ: ىذا قبر رضوى، وقبرحبي بنتي تبع ال يشركاف باهلل 

 شيئاً.
__________ 

 يخها( ػ في )ب(ش1)
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وقيل: ىو كسا البيت، ويستخرج من قولو : ))ما أدري أتبع كاف نبياً(( أنا غير مكلفين بمعرفة 
األبنياء، ولكنا مكلفوف بالتصديق بما أنزؿ إليهم جملة، لقولو تعالى: }ُقوُلوا آَمنَّا بِاللَِّو َوَما أُنِزَؿ 

َنا{ اآلية.  ِإلَيػْ
 : أسعد بن ملك بن كرب سميت تبع لكثرة أتباعو، ولو شعر:نكتة ذكرىا في عين المعاني قاؿ

 منع البقا تقلب الشمس
 

 وطلوعها من حيث ال تمسي
 



 وشروقها بيضا صافية
 

 وغروبها حمراء كالورس
 

 وتشتت األىواء أزعجني
 

 سيراً ألبلغ مغرب الشمس
 

 ولرب مطمعة يضل بها
 

 رأي الحليم إلى شقاء نفس
 

ـُ األَثِيِم{قولو تعالى: }ِإفَّ َشَجرَ  ، َطَعا  َة الزَّقُّوـِ
قيل نزلت في أبي جهل لما قاؿ: ما بين جبليها أعز وال أكـر مني، في عين المعاني شجرة 

الزقـو في أسفل النار مرتفعة إلى أعالىا، وما من دركة إال وفيها غصن منها في التهذيب يأخذ 
 بحلوقهم فتحرؽ أجوافهم.

أنو كاف يقرء رجالً فكاف يقوؿ: طعاـ األثيم  -رضي اهلل عنو-قاؿ في الكشاؼ عن أبي الدرداء 
 فقاؿ قل: طعاـ الفاجر يا ىذا.

وفي عين المعاني كاف أبو الدرداء ال ينطلق لسانو فيقوؿ طعاـ األثيم فقاؿ : ))قل طاعم 
 الفاجر((.

؛ ألنها قاؿ في الكشاؼ: ولهذا استدؿ ح أف القراءة بالفارسية جائزة إذا أدى القارئ المعاني
دلت على أف أبداؿ لفظة بلفظة جائز إذا كانت مؤدية معناه، واعترض الزمخشري رحمو اهلل بأف 

قاؿ: إف كالـ العرب خصوصاً في القرآف الذي ىو معجز من اللطف المعاني واإلعراب ما ال 
يحسن الفارسية فلم يكن -رحمو اهلل-يستقل بأدائو لساف من فارسية وال غيرىا، وما كاف ح 

 ذلك منو عن تحقيق منو وتبصر.
وروى علي بن أبي الجعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل قوؿ صاحبيو في إنكاره القراءة 

بالفارسية، وقد يروى أنو لم يمنع بعض العرب في قراءتو بالكاؼ بالقاؼ، نحو كل ىو اهلل أخذ 
 ابتداء، ثم نسخ ذلك ومنع، وىذا حجة من منع القراءة بالفارسية.
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وفي كالـ الزمخشري إشارة إلى أف من ال يحسن اللفظة لفساد اللساف نحو أف يجعل الحرؼ 
حرفاً آخر نحو يحمن في رحمن أنو يتركها وىذا ىو الذي ذمره ص زيد والفقيو يحيى بن أحمد 

 للمذىب فإف جاءىا أفسدت.
لمؤيد باهلل أف الواجب أف وقاؿ أبو مضر: األولى الترؾ فإف جاء بها لم يقصد، ومفهـو كالـ ا

 يأتي بها، فإف كاف جاىالً صحت، فعلى الرواية من أبي حنيفة جعل فاسد اللساف وغيره سواء.
وأما الزمخشري فمهومو أنمها سواء في عدـ اإلجزاء، وأىل المذىب اختلفوا في فاسد اللساف 

 ما حكم اللفظة الملحونة في حقو على الثالثة األقواؿ المتقدمة.
إذا لم يكن ذلك لفساد اللساف فالظاىر من كالمهم عدـ اإلجزاء، وىذا في القرآف ألف  وأما

 اهلل تعالى وصفو بأنو عربي.
أما في غيره من أذكار الصالة فقد جوزوا التسبيح بالفارسية لمن ال يحسن العربية، فيلـز مثلو 

 ء.في التكبيرة، فلو أبدؿ الراء في كبرياء لم تفسد إذا لم يحسن الرا
أحمد بن سليماف األوزري عن الفقيو حساـ الدين حميد بن  -رحمو اهلل-حكى إماـ الحديث 

أنو سمع رجاًل في تكبيرة االفتتاح يقوؿ: اهلل أكبي بقلب الراء ياء  -رحمو اهلل-أحمد بن حميد 
 فقاؿ: قل اهلل أجل.

 ذَكَُّروَف{قولو تعالى: }فَِإنََّما َيسَّْرنَاُه بِِلَساِنَك َلَعلَُّهْم يَػتَ 
المعنى سهلنا بكونو عربياً ليتدبروا فيو فينظروا في أوامره ونواىيو، ووعده ووعيده، وثمرة ذلك 

 وجوب النظر في معاني القرآف، لكنو كسائر العلـو في أنو فرض على الكفاية.
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 سورة الجاثية
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ولو: }فَِبَأيّْ َحِديٍث بَػْعَد اللَِّو َوآيَاتِِو يُػْؤِمُنوَف{قولو تعالى: }تِْلَك آيَاُت اللَِّو{ وق
تدؿ على وجوب التفكر في اآليات المذكورة ليستدؿ بها على أف لها صائغاً قديماً، قادراً حياً، 

 سميعاً بصيراً حكيمًا.
 قولو تعالى: }َوْيٌل ِلُكلّْ َأفَّاٍؾ َأثِيٍم{

الكذب واإلصرار على القبح، واالستكبار عن قبوؿ إلى آخر اآلية يدؿ على قبح اإلفك وىو 
 الحق، واالستهزاء بآيات اهلل وذلك عاـ.



وقيل: نزلت في النضر بن الحارث وكاف يشتري من آحاديث العجم ويشغل بها الناس عن 
 استماع القرآف.

 َأْمرِِه َولَِتْبتَػُغوا ِمْن َفْضِلِو{قولو تعالى: }اللَُّو الَِّذي َسخََّر َلُكُم اْلَبْحَر لَِتْجِرَي اْلُفْلُك ِفيِو بِ 
يستثمر من ذلك وجوب الحج، وإف لم يمكنو السفر إال بركوب البحر، وقد تقدـ، وأنو يجوز 

التجارة مع ركوب البحر، وأنو يجوز الغوص فيو للحلية من اللؤلؤ والمرجاف، ونحو ذلك، 
 وكذلك ألخذ الصيد.

ـَ اللَِّو{قولو تعالى: }ُقْل لِلَِّذيَن آَمُنوا   يَػْغِفُروا ِللَِّذيَن الَ يَػْرُجوَف َأيَّا
قيل: نزلت قي عمر بن الخطاب وذلك أف رجاًل من عفار شتمو فهم أف يبطش بو، فنزلت وأمره 

 بالعفو، عن ابن عباس ومقاتل.
وعن سعيد بن المسيب كنا بين يدي عمر بن الخطاب فقرأ قارى ىذه اآلية فقاؿ ليجزى 

اه :ليجزى بصبره واحتمالو وقولو لرسوؿ اهلل عند نزوؿ اآلية والذي بعثك عمربماصنع ، ومعن
 بالحق ال ترى الغضب في وجهي.

وعن ابن عباس: لما أنزؿ قولو تعالى: }َمْن َذا الَِّذي يُػْقِرُض اللََّو قَػْرضاً َحَسنًا{ قاؿ يهودي في 
وخرج في طلبو، المدينة يقاؿ لو فيجاص: احتاج رب محمد فسمع عمر ذلك فأخذ سيفو 

 فنزؿ: }ُقْل لِلَِّذيَن آَمُنوا{ اآلية فدعا رسوؿ اهلل عمر، وأمره بالعفو.
وقاؿ: القرظي ، والسدي: قـو من أصحاب رسوؿ اهلل أذاىم المشركوف قبل أف يؤمروا بالقتاؿ 

 فشكوا إلى رسوؿ اهلل فنزلت ونسخت بآية السيف.
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 ؾ، وقتادة، وابن زيد.وقد روي نسخها عن ابن عباس، والضحا
قاؿ الحاكم: يجوزأف يقاؿ : ال نسخ وأنهم أمروا بالرفق وحسن المقاؿ مع األمر بالقتاؿ ، 

 ويجوز أف ينهى عن القتاؿ في حاؿ.
 واعلم أف الفقهاء قد اختلفوا في التعزير ىل يجوز إسقاطو؟

 ألنو شرع للزجر.قاؿ في االنتصار: ظاىر مذىب األئمة أنو واجب ال يجوز إسقاطو كالحد؛ 
وقاؿ أبو حنيفة: يجب إقامة التعزير إف ظن اإلماـ أف الزجر باللساف ال يردع، وتحصيل الغزالي، 

والمروزي واختاره في االنتصار أنو إذا كاف حقاً هلل فالخيرة لإلماـ؛ ألنو قد عرؼ من سيرتو 
بعد دفعو إلى اإلماـ، أما اإلغضاء عن كثير من التعزير، وإف كاف حقاً آلدمي وجب إقامتو، يعني 

في حق المنسوب قبل رفعو إلى الحاكم فال إشكاؿ أف لو أف يعفو أويكوف أفضل لما تقدـ، إال 



أف يكوف في االنتصاؼ ردع عن منكر، وقد حكى عن الصادؽ أنو حق للحاكم فيكوف لو أف 
 يعفو، ولم يفصل وأطلق ىذا في الكافي عن أبي طالب .

 ظَّاِلِميَن بَػْعُضُهْم َأْولَِياُء بَػْعٍض َواللَُّو َوِليُّ اْلُمتَِّقيَن{قولو تعالى: }ِإفَّ ال
وال إشكاؿ أف مناصرة الظالم ال تجوز ولكن أف يبلغ حكم مواالتو ىل يكوف حكمو كحكمو أـ 

ال؟ وفي ىذا يفصل فيو فإف نصره على معصية توجب الكفر والفسق فقد رضى بها فيصير  
لباغي على الظلم عدواناً صار فاسقاً، ومن ناصر الكافر على إظهار  كالفاعل لها، فمن ناصر ا

كلمة الكفر صار كافرًا؛ ألنو قد رضى بذلك، فإف ناصر الكافر على عدو ال على خصلو كفر 
 بو فال دليل على تكفيره قطعياً، وفي ىذا كالـ في غير ىذا الموضع،

 َواُه{.قولو تعالى: }َأفَػَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُو ىَ 
قيل: نزلت في الحرث بن قيس السهمي كاف يعبد ما تهواه نفسو، عن مقاتل وقيل كانت العرب 

 تعبد ماتهوى فإذا رأوا بعد ذلك شيئاً عبدوه ورموا األوؿ في بير أو كروٍة، عن سعيد بن جبير.
ها إلى وثمرة ذلك أف الوجب إتباع الدليل دوف العمل بما تشتهيو النفوس؛ ألنها تميل بصاحب

 الباطل.
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وعن الشعبي إنما سمى الهوى؛ ألنو يهوي بصاحبو في النار، وقد كثر التحذير عن اتباع 
ـَ رَبِّْو َونَػَهى النػَّْفَس َعِن اْلَهَوى{.وقاؿ صلى اهلل عليو  -الهوى.قاؿ اهلل تعالى: }َوَأمَّا َمْن َخاَؼ َمَقا

 ع، وإعجاب المرء بنفسو((.: ))ثالث مهلكات، شح مطاع، وىواً متب-وسلم
 قاؿ: في عين المعاني عنو ما تحت ظل السماء أبغض إلى اهلل من ىوى، وقيل في ذلك.

 إف الهوى لهو الهواف يعينو
 فإذا لقيت ىوا لقيت ىوانا

 وإذا ىويت فقد تعبدؾ الهوى
 

 فاخضع لحبك كائناً ما كانا
 

 آخر:
 ( عالمة1ومن البالء وإلى البالء )

 ن ىواؾ نزوعأال ترى لك ع



 العبد عبد النفس في شهواتها
 والحر يشبع مرة ويجوع

 آخر:
 فأغض ىوى النفس وال ترضها

 إنك إف اسخطها زانكا
 حتى متى تطلب مرضاتها

 وإنما تطلب عدوانكا
 آخر:

 إذا طالبتك النفس يوماً بشهوةٍ 
 ( للجداؿ طريق2وكاف عليها )

 فدعنها وخالف ماىويت فإنما
 صديقىواىا عدو والحالؼ 

 آخر:
 بوف الهواف من الهوى مسروقة

 فأسيركل ىوى أسير ىواف
ْىُر{  قولو تعالى: }َوَما يُػْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ

كاف الكفار يضيفوف كل حادثو تحدث إلى الدىر، ويزعموف أف مرور األياـ والليالي ىي المؤثرة 
ي الحديث عنو : ))ال في ىالؾ األنفس، وينكروف قبض األرواح من ملك الموت بإذف اهلل، وف

 تسبوا الدىر فإف اهلل ىو الدىر(( أي فإف اهلل ىو اآلتي بالحوادث ال الدىر،
__________ 

 ( ػ في )أ(ومن البالء وللبالء .1)
 ( ػ في )أ( تاليها2)
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ولهذه ثمرة وىي من أضاؼ الخير والشر إلى األياـ واعتقد أنها المؤثرة كفر، فإف لم يعتقد أنها 
لمؤثرة ولكن اعتقد أف اهلل تعالى أجرى العادة بأف يـو كذا نحس ويـو كذا سعد، فقاؿ ا

، والجواز في  المنصور باهلل في المهذب: من فرؽ طعامو للجن، وكره المسير في يـو دوف يـو
طريق دوف طريق ال يكوف مشركاً باهلل تعالى، إال أف يعتقد تعظيم الجن، وتعظيم اليـو والطريق، 



ها تأثير من قبل نفسها في النفع والضر، وما سوى ذلك جهاالت ال تبلغ الشرؾ والتوبة وأف ل
 تجزي من ذلك، ىذا لفظو.

 (1فإف قيل: فقد جاء في حديث آخر: ))ربوع ثقيل على محمد وعلى أمة محمد((. )
 قولو تعالى: }ِإْف ُىْم ِإالَّ َيظُنُّوَف{

سائل التوحيد والعدؿ، وقد كرر اهلل تعالى الذـ دليل على وجوب األخذ بالعلم دوف الظن في م
 على أخذ الكفار بالظن في مواضع كثيرة.

 
 سورة األحقاؼ

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قولو تعالى: }ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبػَُّنا اللَُّو ُثمَّ اْستَػَقاُموا{.

 قاؿ في التهذيب: يعني استقاموا بما يكرمهم عقاًل وشرعاً.
المعاني: استقاموا قوالً وفعالً وعقدًا، قاؿ: واالستقامة على أربعة أوجو: استقامة  وفي عين

القلب على صدؽ اإلرادة، واللساف على صدؽ الشهادة، والبدف على صدؽ الطاعة، والسر 
 على صدؽ اإلشارة.

َنا اإِلْنَساَف ِبَواِلَدْيِو ُحْسناً{  قولو تعالى: }َوَوصَّيػْ
 إليهما. معناه أمرناه باإلحساف

وثمرة ذلك أف لهما حقاً مؤكداً من البر، فتجب نفقتهما مع الكفر واإلسالـ، وال يقطع الوالد 
إف سرؽ من ماؿ ابنو، وال يقاد بابنو، وال يحبس بدين ابنو، واختلفوا ىل يحد إذا قذفو وقد 

 تقدـ ذلك.
 قولو تعالى: }َحَمَلْتُو ُأمُُّو ُكْرىاً َوَوَضَعْتُو ُكْرىًا{

بمشقة، وفي ىذا إشارة إلى أف حق األـ أكد من حق األب، وقد اختلفوا إذا قدر على نفقة أي 
 أحدىما فقط على ما تقدـ.

 قولو تعالى: }َوَحْمُلُو َوِفَصالُُو َثالَثُوَف َشْهرًا{
__________ 

 ( ػ بياض في األصوؿ قدر سطر وربع1)
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، وابن عباس حملو في البطن وفصالو -لسالـعليو ا-المعنى على قولنا وىو مروي عن علي 
من الرضاع، فيكوف الحمل ستة أشهر والرضاع حولين لقولو تعالى: }َواْلَواِلَداُت يُػْرِضْعَن 

َأْواَلَدُىنَّ َحْولَْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأرَاَد َأْف يُِتمَّ الرََّضاَعَة{ وإذا خرج الحوالف بقي ستة أشهر وىي أقل 
عليو -في الشرح أف امرأة أتت بولد لستة أشهر فهم عمر بحدىا، فقاؿ علي الحمل، وحكى 

: إف لها في كتاب اهلل مخرجا، وتال ىذه اآلية، فحملو ستة أشهر، وفصالو أربعة -السالـ
 وعشروف شهرًا، فكأف عمر ما قرأ ىذه اآلية، وكاف قد قاؿ: ادعوا لي عليًا.

جاءت بولد لستة أشهر فقاؿ علي وابن عباس: إف وقاؿ في التهذيب: إف عمر ىم برجم امرأة 
 لها مخرجاً وتال ىذه اآلية.

وروي عن ابن عباس رواية أخرى، وأبي مسلم أف حملو تسعة أشهر وفصالو أحد وعشروف 
 شهرًا، وما قلنا أف مدة الرضاع حمالف ىو إجماع أىل البيت والشافعي وؼ ومحمد.

حمل المذكور ىنا على الحمل على األيدي ال على وقاؿ أبو حنيفة: ثالثوف شهرًا، وحمل ال
 الحمل في البطن؛ ألنو ال يحد باألقل واألكثر، وإنما قيد بالفصاؿ، ولم يقل ورضاعو.

قاؿ جار اهلل: ألف الفصاؿ يليو ويالبسو، فتظهر فائدة اآلية، وثمرتها بياف أقل الحمل وبياف مدة 
 الرضاعة.

ُه َوبَػَلَغ َأْرَبِعيَن َسَنًة{قولو تعالى: }َحتَّى ِإَذا بَػَلَغ   َأُشدَّ
قيل: األشد البلوغ الشرعي عن الشعبي، ورواية في عين المعاني عن مالك، قاؿ: وعن ابن 

 جبير ثماني عشر سنة، وعن أبي شيباف خمس وعشروف، واختاره ح.
 وقاؿ السدي: ثالثوف.

 وعن ابن عباس: ثالثة وثالثوف، وقاؿ الثوري: أربعة وثالثوف.
 الحسن أربعوف؛ ألنها زماف البعثة. وعن

قيل: وما بُعث نبي لدوف أربعين، وقد تقدـ ما ذكر في سورة اإلسراء في قولو: }َوالَ تَػْقَربُوا َماَؿ 
ُه{ وىي الثمرة. ُلَغ َأُشدَّ  اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن َحتَّى يَػبػْ

 قولو تعالى: }َوَعَلى َواِلَديَّ{
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رة ذلك أف النعمة على الوالدين نعمة على الولد، وقد بني على ىذا أف معتق األب يرث ألنو ثم
 منعم، وكذلك معتق األـ.

 قولو تعالى: }َوَمْن الَ ُيِجْب َداِعي اللَِّو{



 في ذلك داللة على وجوب إجابة الداعي إلى الحق، فيدخل فيو إجابة إماـ الحق.
 

 سورة محمد
 حيمبسم اهلل الرحمن الر 

 قولو تعالى: }الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّو َأَضلَّ َأْعَماَلُهْم{
 قيل: أراد بقولو صدوا أي أعرضوا عن اإلسالـ.

 وقيل: أراد صدوا غيرىم أي منعوا غيرىم، وقيل: المعنى منعوا غيرىم من الحج عن أبي مسلم.
طها وجعلها ضائعة، فال يثبت لهم ثواب مما كانوا يفعلوف، وقولو: }َأَضلَّ َأْعَماَلُهْم{ قيل: أحب

، من قرء الضيف، وفك العاني، وصلة الرحم.  ويعدونو من المكاـر
وثمرة ذلك أف ُقرب الكافر غير صحيحة من وقف ونذر، وتسبيل مسجد، ووضوء على قولنا 

 ية صحيحة من الكافر.إنو عبادة، وأبو حنيفة لما قاؿ: ىو يشبو غسل النجاسة، وأنو ال يحتاج ن
ا َمنِّا قولو تعالى: }فَِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرّْقَاِب َحتَّى ِإَذا َأْثَخنُتُموُىْم َفُشدُّوا اْلَوثَاَؽ فَِإمَّ 

 بَػْعُد َوِإمَّا ِفَداًء َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوزَاَرَىا{
 ىذه اآلية الكريمة لها ثمرات:

جوب قتل الكفار، لكن قولو إذا لقيتم الذين كفروا أريد بو مالقاة الحرب فذلك األولى: و 
ظاىر، وإف أريد بو الموافقة في الحرب وغيره خرج من ىذا العمـو الذمي، فإنو ال يُقتل، 

 -عليو السالـ-والمؤمن والمرسل إذا كاف معو كتاب ملكهم؛ ألف المعروؼ من سيرة الرسوؿ 
 خرج من ىذا من جاء مسترشداً فإنو ال يُقتل، ذكره الحاكم، وكذا الثابت.أف الرسل ال ُتقتل، و 
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وقولو تعالى: }َفَضْرَب الرّْقَاِب{ لم يرد العضو المخصوص الذي ىو العنق، ولو أف يضرب فيو 
أو في غيره، لكنو عبارة عن نص القتل؛ ألنو يقاؿ: ضرب األمير رقبة فالف، وضرب عنقو إذا 

لك ألف قتل اإلنساف أكبر ما يكوف بضرب رقبتو، فعبر بضرب الرقبة عن القتل، وإف قتلو، وذ
 ضرب في غيرىا.

الثمرة الثانية: أنو يفهم من قولو تعالى: }َحتَّى ِإَذا َأْثَخنُتُموُىْم َفُشدُّوا اْلَوثَاَؽ{ كما يفهم من قولو 
َلُو َأْسَرى َحتَّى يُػْثِخَن ِفي اأَلْرِض{ أف األسر قبل تعالى في سورة األنفاؿ: }َما َكاَف لَِنِبيٍّ َأْف َيُكوَف 

اإلثخاف ال يجوز، ويجوز بعد اإلثخاف وىو الظهور على الكفار بالقتل الكثير، وإثقالهم لكثرة 
 الجرحى؛ ألف في ترؾ قتلهم قبل اإلثخاف تركاً لما تحصل بو الهيبة للمسلمين.



األسرى شدوا الوثاؽ، والوثاؽ بالفتح والكسر اسم  الثمرة الثالثة: أف المسلمين إذا ظهروا على
 لما يوثق بو من حبس أو قيد.

قيل: المراد من ىذا إذا خشى ىربهم قبل ىذا في حرب وأخذ أمر اهلل تعالى بقتلهم حتى يظهر 
اإلثخاف فيأسرىم وقيل: القتل في حرب واألسر في حرب آخر، وذكر ذلك لتعظيم الهيبة في 

 قلوب الكفار.
ة الرابعة في حكم الكافر بعد األسر، وقد قاؿ تعالى: }َفُشدُّوا اْلَوثَاَؽ فَِإمَّا َمنِّا بَػْعُد َوِإمَّا الثمر 

ِفَداًء{ ولم يذكر القتل بل خير بين المن والمفاداة، فقاؿ الحسن: ىذا ىو الواجب أف يمن بال 
قتل األسرى وىذا  شيء، أو يفدي بماؿ أو يستعبد من يجوز استعباده دوف القتل، فال يجوز

 مروي عن ابن عمر وعطا، والضحاؾ.
وروي أف الحجاج أتى بأسير فقاوؿ ابن عمر في قتلو، فقاؿ: ما بهذا أمر اهلل تعالى، يعني في 

 قولو: }فَِإمَّا َمنِّا بَػْعُد َوِإمَّا ِفَداًء{.
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عالى في سورة براءة: وقاؿ األكثر: إنو يجوز قتل األسير، وإف ىذا المفهـو منسوخ بقولو ت
ُهْم ِفي اْلَحْرِب َفَشرّْْد ِبِهْم َمْن  }اقْػتُػُلوا اْلُمْشرِِكيَن{ وبقولو تعالى في سورة األنفاؿ: }فَِإمَّا تَػثْػَقَفنػَّ

َخْلَفُهْم{ وىذا مروي عن قتادة والسدي، وابن جريج، وادعى أبو جعفر اإلجماع على جواز قتل 
لك قوؿ أحمد والشافعي، واختاره في االنتصار، وقد قتل األسير، وجوز القتل أبو طالب، وذ

 أسيرين من أسرى بدر في الطريق وىما: عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث،
 المنع من قتل األسير إال بشرطين: -عليو السالـ-وظاىر كالـ الهادي 

 أحدىما: أف يظهر منو كيد بعد أسره.
 لم يقتل أحدًا، فإف كاف قد قتل قُتل. الثاني: أف تكوف الحرب قائمة، وىذا إذا

الثمرة الخامسة: جواز اطالقو ومفاداتو بماؿ أو بأسير للمسلمين، وظاىر ىذه اآلية جواز ذلك، 
وقد من على أبي غرة الحجمي في أسره المرة األولى وقتلو في أسره المرة الثانية، ومن على 

 أبي العاص بن الربيع.
فيجوز ذلك لظاىر اآلية، وقد فادى رسوؿ اهلل أسير من بني عقيل  وأما المفاداة بماؿ أو بأسير

برجلين من المسلمين وىذا ىو قوؿ عامة أىل البيت ومالك والشافعي، ذكره في )شرح 
اإلبانة(، وىو ظاىر قوؿ األخوين، ومروي عن أبي يوسف ومحمد، وتكوف ىذه اآلية ناسخة لما 

 َنِبيٍّ َأْف َيُكوَف َلُو َأْسَرى{.في األنفاؿ في قولو تعالى: }َما َكاَف لِ 



قاؿ في الكشاؼ: وما في األنفاؿ كاف يـو بدر، فلما كثر المسلموف نزؿ قولو تعالى: }فَِإمَّا َمنِّا 
 بَػْعُد َوِإمَّا ِفَداًء{.

وقاؿ أبو حنيفة: ال تجوز المفاداة بماؿ، ويرجع حربياً وال إطالقو، ولكن يقتل أو يسترؽ إف  
توضع عليو الجزية، وألبي طالب والقاضي زيد كالـ ظاىره، كقوؿ أبي حنيفة :  كاف عجمياً أو

 إنو ال يرد حربياً لكن قد تأوؿ أف المراد إذا كانت شوكتهم باقية.
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وعن مجاىد ليس اليـو من وال فداء، إنما ىو اإلسالـ، أو ضرب العنق، وإذا قلنا إنو يخير 
إف اختلف الحاؿ فعل اإلماـ األصلح من القتل والمن فذلك حيث يستوي حق المسلمين، ف

والمفاداة، وأبو حنيفة يقوؿ: إف ىذه اآلية نزلت قبل نزوؿ براءة، ونسخ جواز المفاداة بقولو 
تعالى: }اقْػتُػُلوا اْلُمْشرِِكيَن{ ولو روايتاف في جواز مفاداة أسير الكفار بأسير من المسلمين، 

والصبياف؛ ألف في ذلك تكثير العددويجوز مفاداة العجوزالفانية  وقالوا: ال يجوز مفاداة النساء
 والشيخ الهم لكونهما ال يولدانفإذا أسلم األسير لم يقتل ويسترؽ إف كاف عجمياً.

قاؿ الزمخشري: وإف قيل: أريد بالمن ترؾ القتل ويسترقوف أو يمن عليهم بترؾ القتل، 
فداء مفادات أسير الكفار بأسير من المسلمين ويسلموف الجزية، ويكونوف أىل ذمة، وأريد بال

 جاز ذلك على الرواية الخفية ألبي حنيفة، يعني وال تجعل ىذا منسوخاً، بل يتأولو.
 وقولو تعالى: }َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوزَاَرَىا{

قيل: األوزار األثقاؿ، وىي آلة السالح، والمعنى حتى تقع المواعدة، قاؿ الشاعر وىو 
 :األعشى

 فأعددت للحرب أوزارىا
 

 رماحاً طواالً وخيالً ذكورا
 

 وقيل: األوزار األياـ، والمعنى حتى يضع أىل الحرب من الكفار آثامهم باإلسالـ.
فيسلم كل يهودي ونصراني، عن  -عليو السالـ-وقيل: حتى يقطع الحرب بنزوؿ عيسى 

 مجاىد.
 وقيل: حتى يعبد اهلل وال يشرؾ بو عن الحسن.

تى يسلموا أو يسالموا عن الكلبي، وحتى قد جعلت غاية لما قبلها من الضرب وقيل: ح



 والشد، والمن والفدى على قولنا والشافعي.
 والمعنى فعلوا ىذه األشياء حتى تضع الحرب أوزارىا عموماً.

وأما عند أبي حنيفة فهي غاية لهذه األشياء إلى أف تضع الحرب أوزارىا في يـو بدر، وعموماً 
رنا المن بترؾ القتل واالستعباد وأخذ الجزية، وفسرنا الفداء بالمفاداة بأسرى المسلمين، إف فس

وأف علق حتى بالقتل واألسر دوف المن والفدى، فالمعنى فاقتلوىم واسروىم حتى ال تبقى 
 شوكة للمشركين.
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َأْعَماَلُهْم، َسيَػْهِديِهْم َوُيْصِلُح بَاَلُهْم،  قولو تعالى: }َوالَِّذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّو فَػَلْن ُيِضلَّ 
 َوُيْدِخُلُهُم اْلَجنََّة َعرَّفَػَها َلُهْم{

قيل: معنى عرفها أي طيبها من العرؼ وىو طيب الرائحة، ومن كالـ جار اهلل، عرؼ كنوح 
القمارى، وعرؼ كفوح القمارى يعني بالعرؼ الصوت للمالىي ويعني بالعرؼ الريح، وعود 

 ( .1مارى منسوب إلى قمار وىي بلد في الهند )ق
 وقيل: عرفها بمعنى أعلمهم بها.

وعن مقاتل: إف الملك الذي وكل بحفظ عملو في الدنيا يمشي بين يديو فيعرفو كل شيء أعطاه 
 اهلل تعالى.

-وقتلوا  -بفتح القاؼ وباأللف-وثمرة ذلك الحث على الجهاد والشهادة، وقد روى قاتلوا 
على ما لم يسم فاعلو، فاألوؿ بمعنى جاىدوا، والثاني استشهدوا،  -ؼ وحذؼ األلفبضم القا

بضم القاؼ وتشديد -وبغير ألف قتلوا المشركين، وقرأ الحسن  -بفتح القاؼ-وقرأ عاصم 
 على المبالغة في قتلهم. -التاء

 قولو تعالى: }ِإْف تَنُصُروا اللََّو يَنُصرُْكْم{
 ين نبيو.المعنى تنصروا دين اهلل ود

وقيل: تنصروا اهلل بدفع ما يضاؼ إليو سبحانو من سوء القوؿ، وثمرة ذلك الحث على الجهاد، 
 وقد يكوف باللساف وباليد وبالماؿ.

ـُ{.  قولو تعالى: }يَػَتَمتػَُّعوَف َويَْأُكُلوَف َكَما تَْأُكُل األَنْػَعا
تكوف ىمتو مقصورة على لذات قاؿ الحاكم: في اآلية داللة على أنو ال ينبغي على اإلنساف أف 

الدنيا بما ال يكوف موصوالً إلى ثواب اآلخرة، ولبعض العارفين في أكل المؤمن ينبغي أف ال 
 يخلو عن ثالثة: الورع عند الطلب، واستعماؿ األدب، واألكل للسبب.



 وأما الكافر فيطلب للنهمة، ويأكل للشهوة، وعيشو في غفلة.
 يتزين، والكافر يتمتع. وقيل: المؤمن يتزود، والمنافق

 قولو تعالى: }َواْستَػْغِفْر ِلَذنِْبَك َولِْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت{.
__________ 

( ػ معنى األوؿ صوت كصوت القمارى وىو الطائر المعروؼ ، والثاني أف الريح مثل ريح 1)
 العود المنسوب إلى قمارى بلد بالهند تمت
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 اللة على وجوب االستغفار للمؤمنين.قاؿ الحاكم: فيها د
قاؿ في عين المعاني: وفي الخبر: ))من لم يكن عنده ما لم يتصدؽ بو فليستغفر للمؤمنين فإنو 

 صدقة((.
 وروي: ))ال ادع االستغفار ألمتي كل يـو خمساً وعشرين مرة((.

 وقيل: االستغفار عن التقصير عن حقيقة العبودية، ويحتمل أف يكوف أمر ندب.
رَيْػَناَكُهْم] َِ ُهْم ِفي َلْحِن اْلَقْوِؿ{.906قولو تعالى: }َوَلْو َنَشاُء اَل ُهْم ِبِسيَماُىْم َولَتَػْعرِفَػنػَّ تػَ  [ فَػَلَعَرفػْ

 قاؿ جار اهلل: قولو: }َولَتَػْعرِفَػنػَُّهْم ِفي َلْحِن اْلَقْوِؿ{ جواب لقسم محذوؼ.
اآلية شيء من المنافقين، كاف ما خفى على رسوؿ اهلل بعد ىذه  -رضي اهلل عنو-وعن أنس 

يعرفهم بسيماىم، ولقد كنا في بعض الغزوات وفيها تسعة من المنافقين يشكوىم الناس فناموا 
 ذات ليلة فأصبحوا وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب ىذا منافق.

 وقولو: }َولَتَػْعرِفَػنػَُّهْم ِفي َلْحِن اْلَقْوِؿ{ يعني في نحوه واسلوبو.
و قولهم: ما لنا إف أطعنا من الثواب، وال يقولوف: ما لنا إف عصينا من قاؿ ابن عباس: ى

 العقاب.
 وقيل: اللحن التعريض وىو أف ينحوا بو نحو من اإلنحاء ليفطن لو صاحبك، قاؿ الشاعر:

 ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا
 

 واللحن يفهمو ذووا األلباب
 

واللحن والخطأ من واٍد واحد، ولهذه وقيل: للمخطئ الحن؛ ألنو يعدؿ بكالمو عن الصواب، 
ثمرة وىي أف رسوؿ اهلل عرفهم وعاملهم بأحكاـ المسلمين، وقد ذكر السيد يحيى أف المنافق 



 تثبت لو أحكاـ المسلمين من التوارث وغيره.
 قولو تعالى: }َوالَ تُػْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم{.

 قيل: بالعجب.قاؿ ابن عباس: بالرياء والسمعة، وعنو بالشك والنفاؽ، و 
وقيل: ال تبطلوا صدقاتكم بالمن واألذى، وقيل: بالكبائر وىذا دليل على كبر ما يبطل وىو ما 

 ذكر.
 قولو تعالى: }َفالَ َتِهُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى السَّْلِم َوَأنْػُتُم اأَلْعَلْوَف{

 لها ثمرتاف منطوؽ بها، ومفهومة.
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الكفار ومسالمتهم من القتاؿ مع قوة المسلمين وعلوىم  فالمنطوؽ بها أنو ال يجوز موادعة
 عليهم.

والمفهومة أف ذلك جائز مع ضعف المسلمين، وىذا ىو الظاىر من أقواؿ العلماء، وقيل: 
 الممنوع أف يدعوىم ابتداء بأف تطلب بحق، فإف طلبونا أجبناىم.

 قاؿ الحاكم: والذي عليو مشائخنا وأكثر الفقهاء ىو األوؿ.
 عالى: }َوالَ َيْسأَْلُكْم َأْمَواَلُكْم{قولو ت

 قيل: ال يسألكم اهلل، وقيل: ال يسألكم الرسوؿ، والمراد لنفع نفسو، وآية النجوى منسوخة.
 وقيل: المراد جميع أموالكم بل السهم الذي فرض عليكم، وقيل: المعنى أف األمواؿ هلل تعالى.

 لِتُنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّو{ وقولو تعالى: }َىاَأنْػُتْم َىُؤاَلِء ُتْدَعْوفَ 
قيل: أراد الصدقة الواحبة، واإلنفاؽ في الجهاد، والبخل الشرعي ما يستحق عليو الذـ وىو 

 منع الواجب.
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 سورة الفتح
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }َوَغِضَب اللَُّو َعَلْيِهْم َوَلَعنػَُهْم{
، وأما لو لعن كافر معيناً فإف أخبر ثمرتها جواز لعن المشركين وا لكفار، وىذا على طريق العمـو

اهلل تعالى أنو من أىل النار جاز لعنو، كأبي لهب وأمثالو، وإف لم فظاىر المذىب الجواز، وىو  



كالمشروط بأف يموت على كفره، والغزالي منع من ذلك، قاؿ: ألنو ال يعلم بما يختم اهلل لو، 
 .وقد مر مثل ىذا المأخذ

 قولو تعالى: }َوتُػَعزّْرُوُه َوتُػَوقػُّْروُه{
 قيل: تعزروه بالنصرة على األعداء، وتوقروه بالتعظيم.

 وثمرة ذلك الحث على نصرة الحق، والحث على تعظيم رسوؿ اهلل .
وقولو تعالى: }َوُتَسبُّْحوُه{ اختلف المفسروف إلى من يعود ذلك فقيل: إنو يعود إلى اهلل تعالى 

 قولو: وتوقروه.فيوقف على 
وقيل: يعود إلى رسوؿ اهلل فيكوف متصاًل، والثمرة لزـو تنزيو اهلل تعالى، وتبرئة رسولو عن 

 القبائح.
قاؿ الزمخشري: الضمائر هلل تعالى بالتعزير والتوقير والتسبيح، وتوقير اهلل تعزيره أي تعزيز دينو 

 ونبيو.
اختصاص ىذين الوقتين بمزية وفضيلة، ويحتمل أنو وقولو: }ُبْكَرًة َوَأِصياًل{ في ىذا داللة على 

 يريد الدواـ.
 : المراد صالة الفجر، وصالة الظهر والعصر.-رضي اهلل عنو-وفي الكشاؼ عن ابن عباس 

فَِإنََّما يَػْنُكُث قولو تعالى: }ِإفَّ الَِّذيَن يُػَباِيُعوَنَك ِإنََّما يُػَباِيُعوَف اللََّو َيُد اللَِّو فَػْوَؽ َأْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث 
 َعَلى نَػْفِسِو َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَىَد َعَلْيُو اللََّو َفَسيُػْؤتِيِو َأْجراً َعِظيمًا{.

 النزوؿ: نزلت في أىل الحديبية.
وعن جابر: كنا يـو الحديبية ألفاً وأربعمائة، فقاؿ لنا النبي : ))أنتم اليـو خير أىل األرض(( 

الموت، وعلى أف ال نفر، فما نكث أحد منها إال زيد بن قيس، وكاف  فبايعنا تحت الشجرة على
 منافقاً، وفي الكشاؼ: األجد بن قيس اختبأ تحت ابط بعيره، وكاف منافقاً فلم يسر معنا.
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 وقيل: كاف سبب البيعة أنو بعث عثماف رسوالً إلى أىل مكة فأرجف بقتلو، ولهذه اآلية ثمرات:
خذ البيعة من الرعية إذا كاف ذلك يقوي أمره، ويجب عليهم اإلجابة، وتحريم منها أف لإلماـ أ

اإلرجاؼ، يؤخذ من السبب ووجوب الوفا بالبيعة، وتحريم النكث، والبيعة ىي المعاقدة على 
السمع والطاعة كالمعاقدة على البيع، وإذا عرؼ واحد من الرعية أف في بيعتو تقوية لإلماـ لـز 

 فسو.بذؿ المبايعةمن ن
 وقولو تعالى: }إنما يُػَباِيُعوَف اللََّو{



 ىذا تأكيد لبيعة رسولو ، نظيره قولو: }َمْن يُِطِع الرَُّسوَؿ فَػَقْد َأطَاَع اللََّو{
 وقولو تعالى: }َيُد اللَِّو فَػْوَؽ َأْيِديِهْم{

 وَؿ فَػَقْد َأطَاَع اللََّو{.المعنى أف الذي يبايع الرسوؿ فكأنو يبايع اهلل، كقولو تعالى: }َمْن يُِطِع الرَّسُ 
وقولو تعالى: }فَػْوَؽ َأْيِديِهْم{ قيل: قدرتو فوؽ قدرتهم، وقيل: معنى عقد اهلل فوؽ عقدىم؛ ألنو 

 تعالى منزه عن الجوارح.
 ومنها أنو يجب الوفا وتحريم النكث والمخالفة.

َنا َأْمَوالَُنا َوَأْىُلونَا فَاْستَػْغِفْر لََنا يَػُقوُلوَف قولو تعالى: }َسيَػُقوُؿ َلَك اْلُمَخلَُّفوَف ِمَن اأَلْعَراِب َشَغلَ  تػْ
بِأَْلِسَنِتِهْم َما لَْيَس ِفي قُػُلوِبِهْم{ قيل: نزلت في أعراب غفار وجهينة، وأسلم، وأشجع، وذلك أنو 

استنفر من حوؿ المدينة حذراً من قريش أف يعرضوا لو بحرب ويصدوه عن البيت، وأحـر 
أنو ال يريد حرباً، فتثاقل كثير من األعراب قالوا: نذىب إلى قـو قد غزوه  وساؽ الهدي ليعلم

إلى عقر داره بالمدينة، وقتلوا أصحابو، وظنوا أنو يهلك وال ينقلب إلى المدينة، واعتلوا بالشغل 
 بأموالهم وأىاليهم وطلب االستغفار، وكاف ذلك غير صحيح من قلوبهم فنزلت في تكذيبهم.
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ثمراتها وجوب إجابة اإلماـ على من دعاه، وجواز استنصار اإلماـ بالمنافقين؛ ألنو استنفر ومن 
من أخبره اهلل بأنو منافق، ويدؿ على أف ظن السوء ال يجوز، وفي اآلية إشارة أنو لو صح ما 

 يقولوف أف الشاغل لهم أىلوىم أف لهم أف يطلبوا اإلماـ أف يتركهم.
ُلوا  قولو تعالى: }َسيَػُقوُؿ ا ْلُمَخلَُّفوَف ِإَذا انطََلْقُتْم ِإَلى َمَغاِنَم لَِتْأُخُذوَىا َذرُونَا نَػتَِّبْعُكْم يُرِيُدوَف َأْف يُػَبدّْ

ـَ اللَِّو ُقْل َلْن تَػتَِّبُعونَا َكَذِلُكْم قَاَؿ اللَُّو ِمْن قَػْبُل{  َكاَل
 قيل: أراد المتخلفين عن الحديبية عن ابن عباس، ومجاىد، وإسحاؽ.

 قيل: عن تبوؾ عن الحسن وأبي علي.و 
 قاؿ الحاكم: وىو األظهر وىو اختيار القاضي.

قيل: وال مانع أف يرجع إلى الجميع، قيل: ومعنا قولو: يريدوف أف يبدلوا كالـ اهلل يعني ما وعد 
 اهلل أىل الحديبية، أف غنائم خيبر لهم خاصة، عن مجاىد وقتادة.

َلْن َتْخُرُجوا َمِعي َأَبداً َوَلْن تُػَقاتُِلوا َمِعي َعُدوِّا{ عن ابن زيد،  وقيل: ما ذكر في قولو تعالى: }ُقلْ 
وأبي علي، وأبي مسلم، واعترض أف ىذا نزؿ بعد خيبر، وبعد فتح مكة، ولهذه اآلية ثمرات، 
وىي أف الحسن إذا أدى إلى مفسدة قبح، والمفسدة ىاىنا كونهم يبدلوف كالـ اهلل ويقولوف: 

 عد.قد أخلف ما و 



قولو تعالى: }ُقْل لِْلُمَخلَِّفيَن ِمَن اأَلْعَراِب َسُتْدَعْوَف ِإَلى قَػْوـٍ ُأْوِلي بَْأٍس َشِديٍد تُػَقاتُِلونَػُهْم َأْو 
بْ  َعَذاباً َألِيماً،  ُكمْ ُيْسِلُموَف فَِإْف ُتِطيُعوا يُػْؤِتُكُم اللَُّو َأْجرًا َحَسناً َوِإْف تَػتَػَولَّْوا َكَما تَػَولَّْيُتْم ِمْن قَػْبُل يُػَعذّْ

 لَْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحَرٌج َوالَ َعَلى اأَلْعَرِج َحَرٌج َواَل َعَلى اْلَمرِيِض َحَرٌج{
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قيل: أراد بالمخلفين من تخلف عن غزوة تبوؾ عن أبي علي، وقيل: عن الحديبية؛ ألنهم نهوا 
ع آخر، وإنما نهو في وقت وأذف لهم عن الخروج مع رسوؿ اهلل ، وأمرىم اهلل أف يخرجوا مع دا 

 في وقت؛ ألف المصالح تختلف باألوقات، ولقوة اإلسالـ واألماف من كيدىم.
 وقيل: ىذا أمر لكل من تخلف عن غزواتو لغير عذر.

 قاؿ الحاكم: وىو الوجو لعمومو.
 وقولو تعالى: }َسُتْدَعْوَف ِإَلى قَػْوـٍ ُأْوِلي بَْأٍس َشِديٍد{

ورد بقولو تعالى: }ُقْل  -عليو السالـ-ير في ىذا الداعي، فقيل: ىو الرسوؿ اختلف أىل التفس
 َلْن َتْخُرُجوا َمِعي َأَبدًا{.

 وعن قتادة: كاف ىذا في أياـ رسوؿ اهلل والمدعو إليهم ثقيف وىوازف.
 قاؿ جار اهلل: فإف صح ذلك فالمعنى ال تخرجوا معي ما دمتم على مرض القلوب واالضطراب.

د: كاف الذي منعوا منو أف ال يخرجوا مع رسوؿ اهلل إال المتطوعين ال نصيب لهم في وعن مجاى
 المغنم.

، وقيل:  قاؿ الحاكم: وقيل: أبو بكر وعمر، وعليو أكثر المفسرين، دعو إلى حرب فارس والرـو
 أمير المؤمنين دعا إلى حرب معاوية، ورد بقولو تعالى: }َأْو ُيْسِلُموَف{.

: كنا نقرأ ىذه اآلية فال نعلم من الداعي حتى دعا أبو بكر إلى قتاؿ بني وعن رافع بن خديج
حنيفة فعلمنا أنهم ىم، فقد استدؿ بهذه اآلية على إمامة أبي بكر؛ ألنو تعالى وعد من أطاعو، 

ولها ثمرات: منها وجوب الجهاد، ومنها أنو يتعين مع دعاء اإلماـ، ومنها أف طاعة األئمة 
لقتاؿ ال يسقط إال باإلسالـ إف حملنا قولو تعالى: }َأْو ُيْسِلُموَف{ على واجبة، ومنها أف ا

الدخوؿ في الدين، واإلقرار بو، وإف حمل على االستسالـ واالنقياد والمسالمة كاف الدخوؿ في 
الحرية مقبوالً ومسقط للقتاؿ، فإف حمل ذلك على أف المدعو إليهم أىل ردة فال يقبل منهم 

لقتل كما تقيده ظاىر اآلية، وإف حمل على أنهم كفار عرؼ ال كتاب لهم فذلك إال اإلسالـ أو ا
 أيضاً.

 وأما كفار العجم وأىل الكتاب فتقبل منهم الجزية عندنا وح.
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وقاؿ الشافعي: ال تقبل إال من كتابي أو مجوسي، ال ممن ال كتاب لو عربياً أو عجمياً، وعند 
ىر قوؿ الهادي، لكن تألو السادة وقد تقدـ شرح ذلك عند مالك تقبل من كل كافر وىو ظا

ذكر قولو تعالى: }قَاتُِلوا الَِّذيَن الَ يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو إلى قولو: ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى يُػْعُطوا 
قراءة أبي  اْلِجْزيََة{ وقراءة العامة أو يسلموف بالنوف، وفيو داللة على حصوؿ أحد األمرين، وفي

 ويسلموا بغير نوف بمعنى إلى أف يسلموف.
 ومن ثمراتها سقوط الجهاد باألعذار وعدـ القدرة.

وعن ابن عباس: لما نزؿ قولو تعالى: }ُقْل لِْلُمَخلَِّفيَن{ قاؿ أىل الزمانة كيف بنا يا رسوؿ اهلل؟ 
 فنزؿ: }لَْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحَرٌج{ إلى آخرىا.

.وعن الحسن نزلت ف  ي ابن أـ مكتـو
أَنْػَزَؿ قولو تعالى: }َلَقْد َرِضَي اللَُّو َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يُػَباِيُعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة فَػَعِلَم َما ِفي قُػُلوِبِهْم فَ 

السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأثَابَػُهْم فَػْتحاً َقرِيبًا{ ىذا وارد فيمن بايع رسوؿ اهلل في ىذا الموطن، وتسمى 
 بيعة الرضواف، وكاف عددىم ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين.

وقيل: ألفاً وأربعمائة، وقيل: ألفاً وثالثمائة بايعوا رسوؿ اهلل على الموت دونو، وعلى أف ال 
 يفروا، وقاؿ لهم رسوؿ اهلل: ))أنتم اليـو خير أىل األرض(( ىكذا ذكر في الكشاؼ.

ال يقاؿ ىذا خاص برسوؿ اهلل ؛ ألف ما يثبت لو يثبت ولها ثمرات منها جواز مثل ىذه البيعة و 
 لإلماـ إال بدليل يخصو.

ومنها الحكم بعدالة من بايع ىذه البيعة؛ ألنو تعالى سماىم مؤمنين، وأخبر بالرضى عنهم، 
وأخبر بحسن سرائرىم، ومدحهم بإنزاؿ السكينة عليهم، وىي طمأنينة قلوبهم، واللطف المقوي 

منو وجوب مواالتهم، والمحبة لهم فتكوف الترضية أرجح من التوقف، ويلـز  لقلوبهم، وىذا يلـز
 حسن الظن بهم.

(2/221) 

 

قاؿ الحاكم: والرضى من اهلل تعالى إرادة تعظيمهم وإيثابهم، قاؿ: والرضا عن الفاعل غير الرضا 
ال  بالفعل فقد يرضى اهلل بالفعل وال يرضى عن الفاعل، كطاعات الفاسق، وقد يرضى عمن

 يرضى بفعلو، كمؤمن أبي صغيرة، وىذا قوؿ أبي ىاشم وأصحابو، وىو الصحيح.
 وقاؿ أبو علي: الرضا عنهم رضا بأفعالهم، ومن فوائد اآلية إباحة الغنائم.



ُهْم بَِبْطِن َمكََّة ِمْن بَػْعِد َأْف  َأْظَفرَُكْم َعَلْيِهْم قولو تعالى: }َوُىَو الَِّذي َكفَّ َأْيِديَػُهْم َعْنُكْم َوَأْيِدَيُكْم َعنػْ
ُكوفاً َأْف وََكاَف اللَُّو ِبَما تَػْعَمُلوَف َبِصيًرا، ُىُم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ َواْلَهْدَي َمعْ 

ُلَغ َمِحلَُّو َوَلْوالَ رَِجاٌؿ ُمْؤِمُنوَف َوِنَساٌء ُمْؤِمَناٌت َلْم تَػْعَلُموُىْم َأْف  ُهْم َمَعرٌَّة يَػبػْ َتطَُئوُىْم فَػُتِصيَبُكْم ِمنػْ
ُهْم َعذَ  بْػَنا الَِّذيَن َكَفُروا ِمنػْ  اباً َألِيمًا{.ِبغَْيِر ِعْلٍم لُِيْدِخَل اللَُّو ِفي رَْحَمِتِو َمْن َيَشاُء َلْو تَػَزيػَُّلوا َلَعذَّ

 اعلم أف ىذه النكتة الكريمة لها ثمرات:
يث تكوف الشوكة للكفار أو يرجى إسالمهم ال أف كانت األولى: جواز مصالحة الكفار مدة ح

الشوكة للمسلمين لقولو تعالى: }َفالَ َتِهُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى السَّْلِم َوَأنْػُتُم اأَلْعَلْوَف{ إذا جاز صلح 
الكفار مدة على الوجو المذكور فقد أصلح البغاة، وىذا يؤخذ مما روي في سبب نزوؿ اآلية أف 

بالحديبية أمره تعالى أف يصالح فصالح عشر سنين، وعلى أف تخلو لو مكة في  النبي لما نزؿ
العاـ القابل ليعتمر، وكاف قد أحـر وقلد الهدي، وكاف الهدي سبعين بدنة، وىم سبعمائة، 

 ودخل رسوؿ اهلل لعمرة القضاء في مثل ذلك الشهر فهذه ثمرة.
لمشركين بعثوا أربعين رجالً عاـ الحديبية الثانية: جواز المنع على الكفار؛ ألنو قد روي أف ا

 ليصيبوا من المسلمين فأتي بهم إلى رسوؿ اهلل أسرى فخال سبيلهم، عن ابن عباس.
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وقيل: كانوا ثمانين من أىل مكة ىبطوا إلى جبل نعيم عند صالة الفجر عاـ الحديبية ليقتلوا 
 .ومنَّ عليهم، عن أنس -عليو السالـ-فأخذىم الرسوؿ 

يكتب كتاب الصلح، فخرج ثالثوف  -عليو السالـ-وقيل: كاف في ظل شجرة وبين يديو علي 
شاباً بالسالح فدعا عليهم فعميت أبصارىم وأخذوا فمن عليهم، وقيل: غير ذلك، وىذه حجة 

 على جواز المنع، وقد تقدـ ذلك.
ك كاف يـو الفتح، وأنو ومنها جواز ترؾ الغنائم من األمواؿ لمن غنمت منو؛ ألنو قد روي أف ذل

 ترؾ ألىل مكة أموالهم، ومن عليهم بترؾ القتل.
ُهْم{ وذلك بالنهي واألمر  وقولو تعالى: }َكفَّ َأْيِديَػُهْم َعْنُكْم{ وذلك بالرعب }َوَأْيِدَيُكْم َعنػْ

 بالصلح، وىذا دليل ألىل المذىب وأبي حنيفة أف مكة فتحت عنوة.
 وقاؿ الشافعي: فتحت صلحاً.

أنو ال يجوز تثبيت العساكر التي فيها تجار المسلمين، وأسراىم وضعفاؤىم؛ ألف اهلل بين  ومنها
العلة في كف المسلمين بقولو تعالى: }َوَلْوالَ رَِجاٌؿ ُمْؤِمُنوَف َوِنَساٌء ُمْؤِمَناٌت{ وأولئك قـو من 

لقتلوا من المسلمين كانوا بمكة عجزوا عن الهجرة، فلو سلط اهلل المؤمنين على أىل مكة 



بينهم من المسلمين لعدـ العلم بهم، والوطئ والدوس عبارة عن اإليقاع، وإنما يجوز قتلهم إذا 
خشينا االستئصاؿ بالمسلمين وىذا مذىبنا في المسألة، واحتج أىل المذىب بهذه اآلية، كذا 

 ال تحرؽ سفينة فيها كفار ومعهم أسير من المسلمين، وقد ذكر ىذه مالك.
نيفة وأصحابو والثوري: إذا كاف في عسكر الكفار أسارى من المسلمين جاز أف وقاؿ أبو ح

يفعل بهم ما يؤدي إلى قتلهم من رمي وتخنيق ونحوه، ويقصد الكفار فإف أصاب مسلماً فال 
 دية عليو وال كفارة عند أبي حنيفة .

المسلمين لم وقاؿ الثوري: تجب الكفارة دوف الدية، وفي مذىب الشافعي إف كاف األكثر من 
 يجز، وإف كاف األكثر من الكفار جاز؛ ألف الظاىر أنو ال يصيبهم، واألولى الترؾ.
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قاؿ في الشرح: وحكى األستاذ أف المؤيد باهلل كاف يختار قوؿ أبي حنيفة في جواز رميهم إذا 
 قصد الكفار، وىو ظاىر حكاية الشرح عن الوافي.

جاز رميهم، وكذا لو تترسوا بمسلم، وىذا قوؿ الجميع، وشرط أما إذا خشينا نكاية المسلمين 
الغزالي أف يكوف ضرورة بأف يقصدواكلية بأف يخشى على الجملة ال على واحد، وأف تكوف 

 قطعتو بأف نعلم نكأتهم لنا، وال يكفي الظن.
ضرورة قيل: وىو المذىب إال في الظن فإنو كالعلم، وقيد في الشرح بالعلم، وإذا جوزنا ذلك لل

أو فعل ذلك في دار حرب من غير ضرورة وجبت الدية والكفارة عندنا لعمـو قولو تعالى: 
}َوَمْن قَػَتَل ُمْؤِمناً َخطَأً فَػَتْحرِيُر رَقَػَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َأْىِلِو{ وحكى علي بن العباس عن 

 الدار دار إباحة.إجماعهم أنو إذا كاف القتل في دار الحرب ىدر؛ ألف 
أما لو تعمد قتل مؤمن في دار الحرب فال قود ذكره ط، وتجب الدية وىكذا عن ح أنو سقط 

 القود، وتجب الدية في العمد والخطأ، والكفارة في الخطأ.
 وقاؿ الشافعي: يجب القود في العمد، وأبو حنيفة أسقط الدية حيث قصد الكفار،

ْن قَػَتَل ُمْؤِمناً َخطَأً فَػَتْحرِيُر رَقَػَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِديٌَة ُمَسلََّمٌة{ وكذا وحجتنا العمـو في قولو تعالى: }َومَ 
ُهْم َمَعرٌَّة{ والمعنى لو لم  احتج من أوجب الدية بقولو تعالى في ىذه اآلية: }فَػُتِصيَبُكْم ِمنػْ

 عرة.يمنعكم لقتلتم المشركين ومن بينهم من ضعفاء المسلمين فتصيبنكم بقتل المسلمين م
قاؿ جار اهلل: المعرة مع عدـ العلم وجوب الدية والكفارة، وسواء قالو الكفار بأف يقولوا: قتلوا 

 من كاف من أىل دينهم، وقد فسر ابن إسحاؽ أيضاً المعرة بالدية.
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قاؿ جار اهلل في تقدير اآلية أف المعنى ولوال كراىة أف تهلكوا قوماً مؤمنين بين ظهراني 
ين وأنتم غير عالمين بهم، فيصيبكم بإىالكهم مكروه ومشقة، لما كف أيديكم عنهم، المشرك

لكن حذؼ جواب لوال لداللة الكالـ عليو، ثم بين تعالى أف الكف لهذا الغرض ال لكونهم غير 
مستحقين للقتل فهم الذين كفروا، ثم أضافوا إلى كفرىم أف صدوا عن المسجد الحراـ، وأنهم 

 نفصلوا عن المؤمنين لما كففناكم عنهم، بل تعذبوف عذاباً أليماً.لو تزيلوا أو ا
قيل: بالقتل واألسر، وقيل: بالنار، وىذه المسألة ال شبهة ما إذا كاف بين الكفار من ال يقتل من 

صبي منهم وامرأة وشيخ، فإنو يجوز نصب المنجنيقات عليهم، وإف قتل ىؤالء وىذا إجماع ؛ 
طائف؛ ألف ذلك لو منع من حربهم أدى إلى سقوط جهادىم، وألنو ألنو فعل ذلك مع أىل ال

 من قتل ىؤالء فال دية عليو وال كفارة.
ُلَغ َمِحلَُّو{ وىو يتعلق  ومن أحكاـ اآلية وثمرتها ما يتعلق بقولو تعالى: }َواْلَهْدَي َمْعُكوفاً َأْف يَػبػْ

 بذلك أحكاـ:
قاؿ معكوفاً أف يبلغ محلو، أي محبوساً أف األوؿ: أف الهدي لو مكاف يذبح فيو؛ ألنو تعالى 

يبلغ محلو فجعل لو محالً حبس عنو، وىذه المسألة اختلف فيها العلماء وىي ىل الهدى 
 اإلحصار مكاف مخصوص يذبح فيو أـ ال؟ فمذىبنا وىو قوؿ ح أف مكانة الحـر لهذه اآلية.

 وقاؿ الشافعي: يذبحو حيث أحصر؛ ألنو ذبح ىديو بالحديبية.
، قاؿ روي أف مضارب قلن ، يعني فقد نحر في الحـر ا: قاؿ جار اهلل بعض الحديبية من الحـر

، يريد بالمضارب الخياـ، وفي ذلك دليل على  رسوؿ اهلل كانت في الحل، ومصاله في الحـر
، وإنما قاؿ معكوفاً أف يبلغ محلو، يعني محلو المعتاد وىو منى.  فضل الصالة في الحـر
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ن جريج قاؿ: قلت لعطا إف النبي ىو وأصحابو نحروا الهدي وحلقوا بالحديبية حين وروى اب
ْيِت اْلَعِتيِق{ والحـر  ، وتال قولو تعالى: }ُثمَّ َمِحلَُّها ِإَلى اْلبػَ أحضروا فقاؿ: إنهم حلوا في الحـر

محلها، وفي الخبر عنو : ))منى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر(( إف قيل: ىذا 
 تدالؿ يقضي أف الحـر كلو سواء في ىدي العمرة والحج؟االس

قلنا: األفضل في الحج أف يكوف ذبح ىديو في منى؛ ألنو فعل ذلك وألنو موضع التحليل، 
واألفضل في العمرة أف يكوف ذبح ىديها بمكة؛ ألنو موضع التحلل، وألف قد جرت بو عداة 

ؼ، وإف كاف لغير ضرورة جاز أيضاً، المسلمين، فإف ذبح في غير ذلك لضرورة جاز بال خال



 وإف ترؾ األفضل على ما ارتضاه االستدالؿ، وقد ذكره الفقيو.
وعن المنصور باهلل: يكوف تاركاً للنسك فيجزي وعليو دـ، وظاىر كالـ اللمع، وصرح بو في 

 البياف ال تجزي وىو مستدرؾ عليو بأف يقاؿ: إنما شرط الضرورة للذبح في غير مكة لئال يترؾ
.  األفضل، والشافعي أخذ بما ورد أنو ذبح بالحديبية، وأنها ليست من الحـر

 الحكم الثاني: أف يقاؿ: ىذا الهدي جعلو رسوؿ اهلل ىدياً للعمرة، فكيف ذبحو لإلحصار؟
 قلنا: يجاب بأمرين:

ا األوؿ: أف كونو للعمرة مشروطاً بأف يتمكن منها فإذا لم يتمكن فكأنو باؽ على ملكو كما قالو 
إذا بعث بهدي اإلحصار ثم زاؿ حصره، وأدرؾ الحج انتفع بهديو فقد نحره لإلحصار؛ ألنو 

 باؽ على ملكو.
 (1األمر الثاني: أف المصرؼ مساكين الحـر فلم يتعد عنهم. )

الحكم الثالث: يتعلق بما ورد عن ابن عباس أنو نحر البعير عن عشرة، والبقرة عن سبعة، وبما 
أنو قاؿ: أمرنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو أف نضحي  -عليو السالـ-ي روي عن الحسن بن عل

بأسمن ما نجد، والبقرة عن سبعة والجزور عن عشرة، وىذا مذىبنا وىو قوؿ زفر، ورواه في 
 الترمذي عن ابن إسحاؽ، لكن قاؿ حديث ابن عباس غريب.

__________ 
 ( ػ بياض في )ب( قدر سطر تقريبا وفي )أ( قدر سطرين1)
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وقاؿ أبو حنيفة والشافعي: ورواه في الترمذي عن سفياف الثوري أف البدف والبقرة سوا في أنهما 
ال يجزياف إال عن سبعة، واحتجوا بأخبار كثيرة منها ما رواه مسلم في صحيحو والترمذي في 

بدنة عن سبعة صحيحو باإلسناد إلى جابر بن عبد اهلل قاؿ: نحرنا مع رسوؿ اهلل عاـ الحديبية ال
والبقرة عن تسعة، وفي صحيح مسلم عن جابر من طريق أسندىا قاؿ: خرجنا مع رسوؿ اهلل في 

 الحج فأمرنا أف نشترؾ في اإلبل والبقر كل سبعة منا في بدنة.
َزَؿ اللَُّو َسِكيَنَتُو َعَلى قولو تعالى: }ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي قُػُلوِبِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِىِليَِّة فَأَنػْ 

 َرُسوِلِو َوَعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َوَأْلَزَمُهْم َكِلَمَة التػَّْقَوى{
أف يكتب كتاب الصلح بينو وبين قريش حين نزؿ  -عليو السالـ  -قيل: لما أمر الرسوؿ علياً 

ما نعرؼ ىذا بالحديبية فقاؿ: اكتب بسم اهلل الرحمن الرحيم، فقاؿ سهيل بن عمرو وأصحابو 
ولكن اكتب: باسمك اللهم، ثم قاؿ: اكتب: ))ىذا ما صالح عليو رسوؿ اهلل أىل مكة(( 



فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسوؿ اهلل ما صددناؾ عن البيت وال قاتلناؾ، ولكن اكتب ىذا ما 
صالح عليو محمد بن عبد اهلل أىل مكة فقاؿ عليو الصالة والسالـ: ))اكتب ما يريدوف فأنا 

شهد أني رسوؿ اهلل(( فهم المسلموف أف يأبوا ذلك فأنزؿ اهلل على رسولو السكينة فتوقروا أ
 وحلموا ونزلت اآلية،

 ولها ثمرات:
 منها ذـ الحمية بالباطل، ومنها استحباب كتب البسملة بكمالها في السجالت.
، وأما في ومنها استحباب كتابة المحاضر في المعاىدة بين الناس، وىذا في األوراؽ ظاىر

 الثياب فإف كاف في ذلك نوع من التأكيد حسن، وإف أريد بو التفاخر قبح.
وأما قولهم: والزمهم كلمة التقوى، قيل: كلمة التقوى ال إلو إال اهلل عن ابن عباس وقتادة، 

 ومجاىد والضحاؾ، وغيرىم.
 وابن عمر. -لسالـ عليو ا -وقيل: كاف شعارىم في الحرب ال إلو إال اهلل، واهلل أكبر عن علي 
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وقيل: ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو الملك ولو الحمد وىو على كل شيء قدير، عن 
 عطاء بن أبي رباح.

 وقيل: بسم اهلل الرحمن الرحيم عن الزىري، وقيل: بسم اهلل الرحمن الرحيم ومحمد رسوؿ اهلل.
 التقوى، وقيل: أوامر اهلل عموماً عن ابي علي.وقيل: الوفا بالعهد عن الحسن؛ ألنها في سبب 

ـَ ِإْف َشاَء اللَُّو آِمِنيَن ُمَحلِّْقيَن رُُءوَسُكْم َوُمَقصّْرِيَن{  قولو تعالى: }لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَرا
 لهذا ثمرات:

ورد األولى: استحباب االستثناء بمشيئة اهلل؛ ألف ذلك إف كاف من كالـ اهلل تعالى فوروده م
التعليم لعباده أف يقولوا في غداتهم مثل ذلك، وأما وعد اهلل تعالى فهو مقطوع بو، أو يكوف 

المعنى لتدخلن جميعاً إف شاء اهلل ولم يمت منكم أحد وأف المشيئة تعلق بآمنين، وإف كانت 
 حكاية لما قالو رسوؿ اهلل ألصحابو فذلك ظاىر.
 لملك إف شاء اهلل.وقيل: يجوز أف ذلك على لساف ملك فأدخل ا

ومنها قولو تعالى: }ُمَحلِّْقيَن رُُءوَسُكْم َوُمَقصّْرِيَن{ المعنى بعضكم محلق وبعضكم مقصر، ال أنو 
أراد الجمع بين الحلق والتقصير في شخص واحد، وظاىر اآلية يقتضي التعميم، وقد تقدـ 

ر أفضل، وقد جاء في ذلك، والحلق أفضل إال في حق المرأة، والمتمتع في العمرة فالتقصي
الحديث أنو دعا للمحلقين ثالثاً وترحم على المقصرين مرة واحدة، وىو يتعلق بالحلق 



والتقصير حكم في اإلثبات وىو بما يعد ممتثالً ىل بالكل أو بالبعض، فعندنا بالجميع، وحكم 
نا بما يتبين بالنهي وىو إذا خالف وحلق قبل بلوغ الهدي محلو فإنو يكوف مخالفاً بالبعض فعند

 أثره، وقد شرح ذلك.
نَػُهْم{ اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء بَػيػْ  قولو تعالى: }ُمَحمٌَّد َرُسوُؿ اللَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ

ىذه الشدة والرحمة سبقاً للمدح والثناء، فعلى المؤمنين في كل زماف أف يراعوا ىذا التشدد 
 ي المواالة والمعاداة يميز بو بين المؤمن والكافر.والتعطف، ويجب أف يكوف ثم حاؿ ف
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: بلغ من تشددىم على الكفار أنهم كانوا يتحرزوف من ثيابهم أف -رضي اهلل عنو-وعن الحسن 
تلزؽ بثيابهم، ومن أبدانهم أف تمس أبدانهم، وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنو كاف ال يرى مؤمن 

ما المصافحة فلم يختلف فيها الفقهاء، وقد جاءت فيها أخبار  مؤمناً إال صافحو وعانقو، أ
كثيرة، ومن حقها أف تكوف بالترحم والتعطف، فإف صافحو عند اللقاء كاف عند االقتراب يأخذ 

 من غرضو كاف ذلك فيو كذب وسخرية، وكاف ذلك كما قيل:
 يبدوف بينهم المودة والصفا

 
 وقلوبهم محشوة بعقارب

 
 وقوؿ اآلخر:

 بودي إذا القيتني ملقاً تدلي 
 

 وإف أغب كنت أنت الهامز اللمزة
 

 والمعانقة جوزىا أبو يوسف.
قاؿ في الكافي: وىو قوؿ عامة العلماء، وكرىها ح، وىذه اآليات نظيرة لقولو تعالى: }َأِذلٍَّة 

{ وقد استدؿ أىل المذىب َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن{ وقولو تعالى: }َواْغُلْظ َعَلْيِهمْ 
اُء َعَلى اْلُكفَّاِر{ أف عتق الكافر عن كفارة الظهار واليمين ال تجزي؛ ألف  بقولو تعالى: }َأِشدَّ

 ذلك خالؼ الشدة، وأبو حنيفة جوزىا ألنو ينطلق عليها اسم الرقبة.
 وقولو تعالى: }بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌؼ رَِحيٌم{



ن ليس من أىل ملتو، ويعامل المؤمنين بالبر والصلة، وكف وىذه ىي الثمرة أف يغلظ على م
 األذى والمعونة، واالحتماؿ وحسن األخالؽ.

 قولو تعالى: }تَػَراُىْم رُكَّعاً ُسجَّداً يَػْبتَػُغوَف َفْضاًل ِمَن اللَِّو َوِرْضَوانًا ِسيَماُىْم ِفي ُوُجوِىِهْم ِمْن َأثَرِ 
 السُُّجوِد{

 لهذا ثمرات:
أراد بصالتو دخوؿ الجنة والسالمة من النار كاف ذلك نية مجزية كما ذكره  منها: أنو إذا

المنصور باهلل وغيره، خالفاً لما روي عن المعتزلة أنو ال يجزي؛ ألنو نوى بو غير ما وجبت 
ألجلو، وىو كونها لطفاً؛ ؟ألف المعنى يبتغوف بركوعهم وسجودىم فضالً من اهلل، وذلك دخوؿ 

 ك رضاه.الجنة، ويطلبوف بذل
 وقيل: أراد بابتغاء الفضل طلب الحالؿ من الدنيا.
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قاؿ في عين المعاني والتهذيب عن عطاء: دخل في ذلك كل من حافظ على الصلوات 
 الخمس.

الثمرة الثانية: أنو يستحب تطويل الغرة في غسل الوجو كما سيجي في السجود، وقد جاء في 
 القيامة من أثر الوضوء.الحديث: أمتي الغر المحجلين يـو 

قاؿ أصحاب الشافعي: فيستحب إدخاؿ جزء من الرأس في غسل الوجو، وتستحب الزيادة في 
غسل الرجلين ألجل التحجل، وقد روي في تفسير السيما أف عالمتهم في وجوىم يـو القيامة 

 من أثر السجود.
وف مواضع سجودىم عن ابن عباس والحسن وعطاء، والربيع بن أنس قاؿ شهر بن حوشب: تك
 كالقمر ليلة البدر، ويؤخذ من ىذا استحباب تمكين الجبهة في السجود.

 وقيل: المراد عالمتهم في الدنيا من أثر السجود، عن مجاىد.
قاؿ في الكشاؼ: وكاف علي بن الحسين زين العابدين، وعلي بن عبد اهلل بن العباس يقاؿ لكل 

 (1حدثت في مواقعة أشباه ثفنات البعير.)منهم ذوا الثفنات؛ ألف كثرة سجودىما أ
 (2قاؿ جار اهلل: وما جاء عن رسوؿ اهلل : ))ال تعلبوا صوركم((.)

أنو رأى رجالً قد أثر في وجهو السجود فقاؿ: إف صورة وجهك  -رضي اهلل عنو-وعن ابن عمر 
 (3أنفك فال تغلب وجهك وال تشن صورتك.)

تلك السيمة فتكوف رياء ونفاقاً فاستعاذ باهلل منو، قاؿ جار اهلل: ىذا محموؿ على قصد إحداث 



 والعلب األثر وغلب اللحم إذا اشتد، و اآلنف أحسن الشيء في الوجو.
 وقيل: األثر : ىي الصفرة والتحوؿ عن الضحاؾ.

 وعن الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضا.
التو بالليل وعن سفياف: تحسن وجوىهم لصالتهم بالليل، وقد جاء في الحديث من كثرة ص

 حسن وجهو بالنهار.
 قولو تعالى: }َذِلَك َمثَػُلُهْم ِفي التػَّْورَاِة{
 يعني السيماء في الوجوه، ويتم الكالـ

 ويبتدء بقولو تعالى: }َوَمثَػُلُهْم ِفي اإِلْنِجيِل{ وخبره: }َكَزرٍْع{.
 وقيل: المراد ذلك مثلهم في الكتابين، وىو ما ذكر.

__________ 
 3/550 ( ػ الكشاؼ1)
 3/550( ػ الكشاؼ/2)
 3/550( ػ الكشاؼ3)
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وقولو: }َكَزرٍْع{ ىذا خبر مبتدأ محذوؼ، أي ومثلهم في القرآف كزرع ذكر ىذا في عين 
 المعاني عن الفرا.

قاؿ جار اهلل: ويجوز أف يكوف ذلك إشارة مبهمة أوضحت بقولو: كزرع يعني أف مثلهم في 
، واعتقاد -رضي اهلل عنو-ثمرة ثالثة وىي لزـو مواالة أصحابو  الكتابين معاً كزرع، وىاىنا

استحقاقهم للثناء من اهلل تعالى عليهم، وقد فسر قولو تعالى: }َكَزرٍْع{ في الكشاؼ عن 
عكرمة، الزرع محمد و}َشْطَأُه{ أبو بكر }فَآَزرَُه{ عمر}فَاْستَػْغَلَظ{ }فَاْستَػَوى َعَلى ُسوِقِو{ بعلي 

 .-رضي اهلل عنهم-
 قاؿ في السفينة: وفي كتاب اهلل ثمانية عشر آية تشهد بفضل الخلفاء األربعة، وأنشد لبعضهم:

 إني أحب أبا حفص وشيعتو كما أحب عنيفاً صاحب العار
 وقد رضيت علياً قدوة علماً وما رضيت بقتل الشيخ في الدار
 كل الصحابة عندي قدوة علم فهل عليَّ بهذا القوؿ من عار

 م أني ال أحبهم إال لوجهك أعتقني من النارإف كنت تعل
وعن الحسن أراد بذلك العشرة الذين بشرىم رسوؿ اهلل بالجنة، وقد جاء في الحديث 



المشهور عنو : ))عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة عمر في الجنة، علي في الجنة، عثماف 
في الجنة، عبد الرحمن بن في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعد بن أبي وقاص 

 عوؼ في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، عمرو بن نفيل في الجنة((
 وقد أوسع الحاكم في السفينة في ذكر فضائلهم، ولبعضهم:

 خيار عباد اهلل بعد نبيهم ىم العشر طرًا بشروا بجناف
 زبير وطلح وابن عوؼ وعامر وسعداف والصهراف والختناف

 وء الظن بهم.ويحـر ذـ الصحابة وس
وابن عباس عن رسوؿ اهلل قاؿ: ))يكوف  -عليو السالـ-وروى الحاكم في التهذيب عن علي 

 في آخر الزماف قـو لهم نبز يقاؿ لهم الرافضة يرفضوف اإلسالـ، إذا رأيتموىم فاقتلوىم((.
قلت: ما عالمتهم؟ قاؿ: ))ليست لهم جمعة وال جماعة يسبوف  -عليو السالـ-وفي خبر علي 

 أبا بكر وعمر((.
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في األحكاـ قاؿ: حدثني أبي وعماي محمد والحسن، عن  -عليو السالـ-قاؿ: وذكر الهادي 
أبيهم القاسم بن إبراىيم، عن أبيو عن جده الحسن بن علي، عن أبيو عن النبي صلى اهلل عليو 

ؿ لهم الرافضة فإذا وعليهم أنو قاؿ: ))يا علي يكوف آخر الزماف قـو لهم نبز يعرفوف بو يقا
أدركتموىم فاقتلوىم قتلهم اهلل فإنهم مشركوف(( وفي ىذا دليل على جرح اإلمامية، وعدـ قبوؿ 

 أخبارىم وشهادتهم.
 وقولو تعالى: }يُػْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر{

، فإذا كاف إذا -عليو السالـ-لهذا ثمرة وىو أف إغاظة الكفار قربة، وذلك محكى عن الهادي 
 عمر معمراً ال يحصل بو نفع إال غيظ الكفار كاف ذلك قربة إلى اهلل.

وقاؿ المؤيد باهلل: ال قربة في ذلك إف لم تحصل بو قوة للمسلمين، وقد تقدـ ىذا عند ذكر 
الً ِإالَّ ُكِتَب َلُهْم ِبِو َعَمٌل قولو تعالى: }َوالَ َيطَُئوَف َمْوِطئاً يَِغيُظ اْلُكفَّاَر َوالَ يَػَناُلوَف ِمْن َعُدوٍّ نَػيْ 

 َصاِلٌح?
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 سورة الحجرات
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ُموا بَػْيَن َيَدِي اللَِّو َوَرُسوِلِو{  قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ تُػَقدّْ
مو، مثل سلفو مأخوذ من التقدـ، وأصلو قدمو وأقد -بضم التاء وفتح القاؼ-القراءة الظاىرة

بضم -وأسلفو، وحذؼ المفعوؿ ليعم، أي ال تقدموا أمراً قبل أف يؤذف لكم، وقرئ ال تقدموا 
بفتح التاء وسكوف القاؼ وفتح -، وقرئ ال تقدموا -التاء وكسر الداؿ مخففاً وإسكاف القاؼ

 من القدـو بمعنى ال تعجلوا على أمر قبل أمر اهلل ورسولو. -الداؿ
 مثل دبر وتدبر. -بفتح التاء-: وقرئ يعقوب: تقدموا وفي عين المعاني

 وقولو تعالى: }بَػْيَن َيَدِي اللَِّو َوَرُسوِلِو{ أراد باليدين المجاز، والقصد الجهة التي يريد بها،
 وفي سبب نزوؿ ىذه اآلية أقواؿ ذكرىا أىل التفسير:

وا الذبح، وعن عائشة فأمرىم أف يعيد -عليو السالـ-فعن الحسن في قـو ذبحوا قبل صالتو 
 في قـو صاموا قبل رسوؿ اهلل .

قاؿ مسروؽ: دخلت عليها يـو الشك فأمرت لي بعسل فقلت إني صائم، فقالت: نهى النبي 
ُموا بَػْيَن َيَدِي اللَِّو َوَرُسوِلِو{. ، وفيو نزؿ : }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ تُػَقدّْ  عن صـو ىذا اليـو

 قـو كانوا يقولوف لو أنزؿ في كذا فكره اهلل ذلك. وعن قتادة: نزلت في
 وعن الضحاؾ: نزلت في الشرائع والقتاؿ، والمعنى ال تقضوا أمراً دونو.

وعن عطاء الخراساني: أف رجلين من بني سليم اغتربا إلى بني عامر لكثرتهم وكاف بني عامر 
 .-عليو السالـ-قتلوا القراء في بئر معونة فقتال فوداىما النبي

 وعن أبي علي: نزلت في قـو كانوا يخوضوف في مجلس رسوؿ اهلل وكاف إذا سئل أفتوا قبلو.
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قاؿ في الكشاؼ: في حديث المقتولين أنو صلى اهلل عليو بعث سبعة وعشرين رجالً عليهم 
المنذر بن عمرو الساعدي فقتلوىم بنو عامر إال ثالثة نفر، فلقوا رجلين من بني سليم قرب 

مدينة فاغتربا إلى بني عامر؛ ألنهم أعز من سليم فقلتوىما وسلبوىما، ثم أتو رسوؿ اهلل فقاؿ: ال
 ))بئسما صنعتم كانا من سليم، والسلب ما كسوتهما(( فوداىما رسوؿ اهلل .

 ولهذه اآلية ثمرات عامة وخاصة.
من اهلل تعالى، أما العامة فقد قيل: يدخل في ذلك كل قوؿ أو فعل، فال يقدـ عليو إال بوحي 

واقتدا برسولو حتى ال يمشي بين يديو إال لحاجة، وأف يستأنا في االفتتاح في الطعاـ، وقد مدح 



 فقاؿ تعالى: }الَ َيْسِبُقونَُو بِاْلَقْوِؿ{. -عليهم السالـ-اهلل تعالى المالئكة 
 وأما الخاصة فما ورد في سبب نزولها.

صالة، وأف من ذبح قبل الصالة أعاد فقد تظاىرت أما ما روي أنها نزلت في التضيحة قبل ال
 أخبار بذلك.

 منها حديث أبي بردة بن يسار أنو لما ذبح قبل الصالة قاؿ : ))شاتك لحم((.
وحديث األسود بن قيس قاؿ: شهدت النبي يـو النحر فمر بقـو قد ذبحوا قبل الصالة فقاؿ: 

لى مع اإلماـ فبعد الصالة، وإف صلى ))من ذبح قبل الصالة فليعد(( وىذا مذىبنا وح، فإف ص
 وحده فبعد صالتو، فإف كاف ال صالة عليو كالحائض فبعد الفجر.

 قاؿ أبو طالب : وكذلك المريض والمسافر.
 قاؿ القاضي زيد: ىذا إذا قلنا ليست الصالة بفرض عين.
 وقاؿ مالك واألوزاعي: جواز ضحيتو مرتبة ذبيحة اإلماـ.

أخبار مختلفة ففي بعضها: من ذبح قبل الصالة أعاد، وفي بعضها  قاؿ في النهاية: قد وردت
 من ذبح قبل ذبح اإلماـ.

وقاؿ الشافعي: وفيها مرتب على دخوؿ قدر الصالة والخطبتين بعد دخوؿ وقت صالة العيد، 
فلو كاف ال يصلي للعصياف قاؿ الشيخ عطية: وقت ضحيتو بعد الزواؿ، فهذه ثمرة على ىذا 

 القوؿ.
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الثمرة الثانية في صـو يـو الشك، اعلم أنو ال يكره صيامو إف صاـ شعباف، وال خالؼ أنو 
يستحب صومو إذا وافق وردًا لو نية التطوع، وال خالؼ أنو ينهى عن نية صومو قطعاً على أنو 

 من رمضاف.
المسألة واختلفوا بعد ىذا على أقواؿ فمذىب الهادي والقاسم والناصر، قاؿ المؤيد باهلل: و 

إجماعية ألىل البيت أنو يستحب صومو يعني بنية مشروطة، وخرج من قولهم أحمد بن عيسى 
وابن عمر، وابن سيرين، وأسماء  -عليو السالـ-فإنو قاؿ: يكره، واستحبابو مروي عن علي 

 ابنة أبا بكر، ورواية أىل المذىب عن عائشة.
عمر ، وعمار، ومالك ،والشعبي،  وقاؿ الشافعي : يكره صومو، ولو شرط وذلك مروي عن

 والنخعي ،واألوزاعي.
 وقاؿ أحمد: تجب إف كاف غيماً ويكره إف كاف صحواً.



.  وقاؿ الحسن وابن سيرين: الناس تبع لإلماـ في الفطر والصـو
وقاؿ أبو حنيفة: إف صامو بنية التطوع جاز، وإف انكشف أنو من رمضاف أجزاه، وإف صامو بنية 

 رمضاف كره.
 ل: ما سبب ىذا الخالؼ؟إف قي

 قلنا: من استحب صومو تعلق بثالثة وجوه:
 األوؿ: ما رواه ط عن ابن أبي شيبة، عن أـ سلمة، أف النبي كاف يصومو.

: ألف أصـو -عليو السالـ-، وفي الحديث عن علي -عليو السالـ-الثاني: أنو مروي عن علي 
 ف.يوماً من شعباف أحب إليَّ من أف أفطر يوماً من رمضا

، نحو قولو صلى اهلل عليو: ))يقوؿ اهلل تعالى الصـو لي  الوجو الثالث: عمـو الترغيب في الصـو
 وأنا أجزي بو(( ونحو ذلك.

ووجو رابع وىو أف لليـو الواحد من رمضاف من الفضل مزية على غيره، فينبغي أف ال تفوت ىذه 
ىي إذا صاـ جميع الشهر ووافق الفضيلة، وأف يحتاط لها، وألنو قد ثبت استحبابو في سورة و 

 ورداً لو.
 وأما من كره صومو فيتعلق بأمرين:

 األوؿ: ما روي في سبب نزوؿ ىذه اآلية.
قالت لمسروؽ حين امتنع من شرب عسل أمرت بو لو، واعتل  -رضي اهلل عنها-وعن عائشة 

، وفيو نزؿ: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آ ُموا بَػْيَن َيَدِي اللَِّو بأنو صائم نهى النبي عن صـو ىذا اليـو َمُنوا الَ تُػَقدّْ
 َوَرُسوِلِو{.
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األمر الثاني: ما ورد من اآلثار في النهي عنو، وذلك ما رواه في صحيح مسلم والترمذي، 
، عن أبي ىريرة عن النبي : ))ال تقدموا في بعضها، -رضي اهلل عنو-والبخاري وسنن أبي داود 
 بصـو يـو أو يومين، إال رجل كاف يصـو صوماً فليصمو((. ال يتقدمن أحدكم رمضاف

ومنها ما رواه الترمذي وسنن أبي داود باإلسناد إلى صلة قاؿ: كنا عند عمار في اليـو الذي 
شك فيو فأتي بشاة في الترمذي مصلية فتنحى بعض القـو فقاؿ عمار: من صاـ ىذا اليـو فقد 

 عصا أبا القاسم .
أبو عيسى حديث عمار حسن صحيح، والعمل على ىذا عند أكثر أىل  قاؿ في الترمذي: قاؿ

العلم من أصحاب النبي ومن بعدىم من التابعين، وفيو يقوؿ سفياف الثوري، ومالك بن أنس، 



 وعبد اهلل بن المبارؾ وس، وأحمد وإسحاؽ.
 ملجأ قاؿ أىل المذىب: ما ورد من النهي متأوؿ على أنو صامو بنية القطع، قاؿ من كرىو: ال

إلى التأويل، والخاص مقدـ على العاـ، وما روي من طريق ابن أبي شيبة لم يذكره في الصحاح، 
وىاىنا فرع وىو أف يقاؿ: إذا قلنا بترجيح صومو بنية مشروطة لما ورد من األدلة المتقدمة فهل 

 يترؾ صومو اآلف؟ ؛ ألف قد صار ذلك عادة الباطنية.
لمهدي علي بن محمد، وعن الفقيو علي بن يحيى، والمسألة في قلنا: قد روي ىذا عن اإلماـ ا

 محل النظر؛ ألف ترؾ ما يثبت شرعاً لمخالفة المبتدعين ال يصح.
الثمرة الثالثة في حكم من قتل مسلماً يعتقد كفره، وقد تقدـ ما ذكره من قتل الرجلين الذين من 

نعتم(( ووداىما صلى اهلل عليو، فهذا بني سليم أنو صلى اهلل عليو قاؿ لمن قتلهما: ))بئس ما ص
، واإلماـ قائم مقامو، -عليو السالـ-الحديث يدؿ على أنو ال يجوز الفعل إال بإذف من الرسوؿ 

فإف فعل عصا، ووجبت الدية لما ورد في ىذبن الرجلين، وقد جاء مثل ىذا في إيجاب الدية 
ين بن جابر قتلو المسلموف يـو أف والد حذيفة بن اليماف وىو من األنصار اسمو اليماف حس

 أحد ظنوه كافرًا فأوجب النبي الدية.
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وفي حديث السلميين أنو وداىما فحديث خالد بن الوليد وفعلو مع الذين اعتصموا بالسجود 
فقتلهم، وأمر النبي صلى اهلل عليو أف يديهم فوداىم نصف الدية على أف خطأ الرعية في بيت 

، ويكوف ىذا على سبيل اإلعانة ففيو داللة أنو يعاف من بيت الماؿ من لزمو الماؿ كخطأ الحاكم
 غـر وإف تعدى في موجبة كحديث المظاىر إف قلنا: إف الذي سلمو رسوؿ اهلل من بيت الماؿ.
وأما القود فإف كاف ذلك في دار الحرب فال قود بال إشكاؿ، وإف كاف في دار اإلسالـ فظاىر 

نو لم يبين ذلك، وىو في موضع التعليم، وقد أطلق ذلك في )شرح الحديث أنو ال قود؛ أل
 اإلبانة(، وذكره في الكافي عن أبي طالب، واحتج بحديث والد حذيفة بن اليماف.

وقيل: يجب القود إذا اعتقد القاتل أف المقتوؿ على صفة فانكشف على غيرىا، كأف يظنو كافرًا 
غير قاتل، أو يظنو عبداً فانكشف حرًا، وعلل ذلك  وىو مسلم، أو يظنو قاتل أبيو وانكشف أنو

 بأف القتل ال يستباح بالظن، فكاف متعدياً فيجب القود، وقد أطلق ىذا في التذكرة والحفيظ.
ومن ثمراتها لزـو تعظيم أىل الفضل من العلماء فال يسبقو في طريق وال قوؿ من فتوى وال 

 مزايا.إمامة؛ ألنهم ورثة رسوؿ اهلل، وقد ثبتت لهم 
ْوِؿ  قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ تَػْرفَػُعوا َأْصَواَتُكْم فَػْوَؽ َصْوِت النَِّبيّْ َوالَ َتْجَهُروا َلُو بِاْلقَ 



اتَػُهْم ِعْنَد َكَجْهِر بَػْعِضُكْم لِبَػْعٍض َأْف َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأنْػُتْم اَل َتْشُعُروَف، ِإفَّ الَِّذيَن يَػُغضُّوَف َأْصوَ 
يَن يُػَناُدوَنَك َرُسوِؿ اللَِّو ُأْولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّو قُػُلوبَػُهْم ِللتػَّْقَوى َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيم، ِإفَّ الَّذِ 

ِإلَْيِهْم َلَكاَف َخْيراً َلُهْم َواللَُّو ِمْن َورَاِء اْلُحُجَراِت َأْكثَػُرُىْم الَ يَػْعِقُلوَف، َوَلْو َأنػَُّهْم َصبَػُروا َحتَّى َتْخُرَج 
 َغُفوٌر رَِحيٌم{.
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نزؿ قولو تعالى: }الَ تَػْرفَػُعوا َأْصَواَتُكْم فَػْوَؽ َصْوِت  -رضي اهلل عنو-النزوؿ: عن ابن عباس 
{ في ثابت بن قيس بن شماس وكاف في أذنيو وقر فكاف جهوري الصوت، وكاف إذا تكلم  النَِّبيّْ

 صوتو وربما يتأذى بو الرسوؿ .رفع 
أف ىذه اآلية لما نزلت فقد ثابت ففقده رسوؿ اهلل فأخبر بشأنو  -رضي اهلل عنو-وعن أنس 

فدعاه فسألو فقاؿ: يا رسوؿ اهلل لقد أنزلت إليك ىذه اآلية وإني رجل جهير الصوت فأخاؼ 
خير وتموت بخير، أف يكوف عملي قد حبط، فقاؿ لو رسوؿ اهلل : ))لست ىناؾ، إنك تعيش ب

 وإنك من أىل الجنة((.
: وما روي عن الحسن أنها نزلت في المنافقين الذين كانوا يرفعوف -رحمو اهلل-قاؿ جار 

أصواتهم فوؽ صوت رسوؿ اهلل فمجملو لكوف الخطاب للمؤمنين على أف ينهى المؤمنوف 
 ليندرج تحت ذلك المنافقوف، ويكوف النهي لهم أغلظ وأشد.

: واهلل يا رسوؿ ال -رضي اهلل عنو-: لما نزلت قاؿ أبو بكر -رضي اهلل عنو-س قاؿ ابن عبا
يكلم النبي كأخي  -رضي اهلل عنو-أكلمك إال السرار أو أخا السرار حتى ألقا اهلل، وكاف عمر 

السرار وال يسمعو حتى يستفهمو، وكاف أبو بكر إذا قدـ على رسوؿ اهلل وقد أرسل إليهم من 
 فيأمرىم بالسكينة والوقار عنده .يعلمهم فيسلموف 
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وقيل: نزلت في قـو رفعوا أصواتهم في القراءة خلف رسوؿ اهلل ، وقيل: غير ذلك، وحين كلمو 
أبو بكر وعمر سراً نزؿ قولو تعالى: }ِإفَّ الَِّذيَن يَػُغضُّوَف َأْصَواتَػُهْم ِعْنَد َرُسوِؿ اللَِّو ُأْولَِئَك الَِّذيَن 

اللَُّو قُػُلوبَػُهْم ِللتػَّْقَوى{ ونزؿ قولو تعالى: }ِإفَّ الَِّذيَن يُػَناُدوَنَك ِمْن َورَاِء اْلُحُجَراِت{ اآلية اْمَتَحَن 
في بني تميم، وذلك أف األقرع بن حابس وعتيبة بن حصن، والزبرقاف بن زيد، وقيس بن عاصم 

نفاخرؾ، فإف مدحنا زين في أناس من بني تميم جاؤا إلى النبي فنادوا يا محمد اخرج إلينا 



[ذمنا شين، فخرج رسوؿ اهلل وىو يقوؿ: ))ذلكم اهلل الذي مدحو زين وذمو شين(( 919وإف]
ثم فاخروه بالنظم والنثر، فأمر قيس بن شماس وىو خطيب األنصار فأجابهم نثرًا، وأمر حساف 

 فأجابهم نظماً، فارتفعت األصوات ونزلت اآلية.
اؿ الهيبة والتبجيل والتوقير لرسوؿ اهلل ، وأف يجعل لو مزية ال وثمرة ىذه اآلية وحوب استعم

تكوف لغيره، وأف ال يكوف خطابو كخطاب غيره؛ ألنو قيل: إنهم كانوا يقولوف يا محمد يا أحمد 
 فأمر بأف ال يخاطبوه بما يخاطبوف بو بعضهم بعضاً، بل يقولوف: يا رسوؿ اهلل يا نبي اهلل.

 ك مع النبي فكذا مع األئمة والعلماء، ومن يجب تعظيمهم.قاؿ الحاكم: وكما يحسن ذل
قاؿ الحاكم والزمخشري: وليس القصد رفع الصوت، ولكن القصد استعماؿ التعظيم والتوقير، 

 فإف رفع الصوت وجهر بو إظهار لالستخفاؼ فذلك كفر في حق النبي .
 (1وأما في حق العلماء واألئمة )

في حرب أو مجادلة معاند على وجو ال يتأذى بو النبي ، وقد يحسن الجهر إذا احتيج إليو 
يـو حنين للعباس لما انهـز الناس: ))اصرخ بالناس(( وكاف أجهر  -عليو السالـ-ولهذا قاؿ 

الناس صوتاً، يروى أف غارة أتتهم يوماً فصاح العباس: يا صباحاه فأسقطت الحوامل، وفيو يقوؿ 
 النابغة:

 زجر أبي عروة السباع
 

 شفق أف يختلطن بالغنمإذا أ
 

 وكاف يكنى أبا عروة.
__________ 

 ( ػ بياض في األصوؿ قدر نصف سطر تمت1)
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 قاؿ جار اهلل: زعمت الرواة أنو كاف يزجر السباع عن الغنم فتفتلق مرارة السمع في جوفو.
  إشكاؿ،واعلم أف التوقير لرسوؿ اهلل والتعظيم واجب بال إشكاؿ، واالستخفاؼ بو كفر بال

عليو  -وقد انطوت ىذه الجملة من اآليات على اثنا عشر وجهاً، مما يدؿ على األمر بتبجيلو 
 -السالـ 

ُموا بَػْيَن َيَدِي اللَِّو َوَرُسوِلِو{.  األوؿ: قولو تعالى: }الَ تُػَقدّْ



 الثاني: }َواتػَُّقوا اللََّو{ أي اتقوا عذابو بتضييع حقو.
 اللََّو َسِميٌع َعِليٌم{ المعنى بأعمالكم من التبجيل لو وغيره. الثالث: قولو تعالى: }ِإفَّ 

.}  الرابع: قولو تعالى: }الَ تَػْرفَػُعوا َأْصَواَتُكْم فَػْوَؽ َصْوِت النَِّبيّْ
 الخامس: قولو: }َوالَ َتْجَهُروا َلُو بِاْلَقْوِؿ{.

 السادس: قولو: }َأْف َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم{.
الَِّذيَن يَػُغضُّوَف َأْصَواتَػُهْم ِعْنَد َرُسوِؿ اللَِّو ُأْولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّو قُػُلوبَػُهْم  السابع: قولو: }ِإفَّ 

 لِلتػَّْقَوى{ قيل: امتحنها بمعنى أخلصها عن مجاىد.
 وقيل: أكرمها عن ابن عباس.

 الثامن: قولو: }َلُهْم َمْغِفَرٌة{ أي تكفير لذنبوىم.
 ْجٌر{ أي ثواب.التاسع: قولو: }َوأَ 

 العاشر: قولو: }َعِظيٌم{.
 الحادي عشر: قولو: }َأْكثَػُرُىْم الَ يَػْعِقُلوَف{.

 الثاني عشر: قولو: }َوَلْو َأنػَُّهْم َصبَػُروا َحتَّى َتْخُرَج ِإلَْيِهْم َلَكاَف َخْيراً َلُهْم{.
 قاؿ في عين المعاني: لما طلب المفاخرة قاـ األقرع بن حابس:

 يعرؼ الناس فضلناأتيناؾ كيما 
 

 إذا خالفونا عند ذكر المكاـر
 

 وإنا رؤس الناس من كل معشرٍ 
 

 وأف ليس في األرض الحجاز كداـر
 

 فأمر حساف ليجيبهم فقاؿ:
 بني داـر ال تفخروا إف فخركم

 
 يعود وباالً عند ذكر المكاـر

 
 ىبلتم علينا تفخروف وأنتم

 
 لنا خوؿ من بين ظئر وخادـ



 
 ب دليل على جواز إجابة المتعدي بالقوؿ، وقد تقدـ ذلك.وفي أمره بأف يجي
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ُنوا َأْف ُتِصيُبوا قَػْوماً ِبَجَهاَلٍة فػَ  ُتْصِبُحوا قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْف َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَػَتبَػيػَّ
 َعَلى َما فَػَعْلُتْم نَاِدِميَن{

وا بالثاء من التثبيت وىو التأني، وقراءة الباقين فتبينوا بالتاء والنوف قراءة حمزة ويعقوب: فتثبت
 من التبيين والتعرؼ، وقراءة ابن مسعود: فتبينوا وىو بمعنى التبين.

النزوؿ: قاؿ في الكشاؼ: بعث رسوؿ اهلل الوليد بن عقبة أخا عثماف ألمو وىو الذي واله 
ناس الفجر أربعاً وىو سكراف ثم قاؿ: أزيدكم، عثماف الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص فصلى بال

فعزلو عثماف، وكاف بعثو النبي مصدقاً إلى بني المصطلق وكاف بينو وبينهم أحنة فلما شارؼ 
ديارىم ركبوا مستقبلين لو فحسبهم مقاتلين فرجع، وقاؿ لرسوؿ اهلل : قد ارتدوا ومنعوا الزكاة، 

نعوذ باهلل من غضبو وغضب رسولو، فاتهمهم  فغضب رسوؿ اهلل وىم بغزوىم فوردوا فقالوا:
وقاؿ: ))لتنتهنَّ أو ألبعثنَّ عليكم رجالً ىو عندي كنفسي يقاتل مقاتلكم، ويسبي ذراريكم، ثم 

 ((.-رضي اهلل عنو-ضرب بيده على كتف علي 
وقيل: بعث إليهم خالد بن الوليد فوجدىم منادين بالصالة متهجدين فسلموا إليو الصدقات 

: ))ويسبي ذراريكم(( فيو داللة على أف أوالد المرتدين يسبوف  -عليو السالـ-ولو فرجع، وق
كما ذكره محمد بن عبد اهلل، وىو قوؿ ح وأحد قولي الشافعي، وأحد احتمالي أبي طالب ، 

واالحتماؿ الثاني ألبي طالب، وأحد قولي الشافعي ال يسبوف كما ال يسبى األب، وكما لو 
ـ، واحتج من جوز سبيو بأف الصحابة حكمت في المرتدين بحكم أىل علقت بو في دار اإلسال

 الحرب في قتالهم، لكن المرتدة ال تسبى عندنا، وقاؿ أبو حنيفة: تسبى.
ثمرة اآلية أف خبر الفاسق ال يقبل وال يعمل بو؛ ألف اهلل تعالى أمر بالتبيين وىل فيها داللة على 

 قبوؿ خبرالستيرأو على عدمو؟
 ي: فيها داللة على أنو ال يقتل؛ ألنو ال يحصل بو العلم، وأبطل بخبر االبنين.قاؿ أبو عل
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 وقيل: بل فيها داللة على قبوؿ خبر الستير ألف اهلل تعالى إنما أمر بالتبيين لكونو فاسقاً.
 وقيل: إف داللتها أف خبر الفاسق مردود، وال داللة على غير ذلك من قبوؿ خبرالستير أو رده،

 وىذا إذا كاف فاسقاً فسقاً صريحاً.
وأما الفاسق من جهة التأويل فذىبت الفقهاء إلى قبوؿ خبره وىو قوؿ ص وأبي رشيد، ويستدؿ 

على ىذا بأف الفتنة ثارت بعد رسوؿ اهلل مع قبوؿ بعضهم من بعض ما رواه، ويقولوف: ىذا 
 إجماع الصحابة.

و إذا كذب في المعامالت منع كذبو من قبوؿ وقاؿ أبو علي وأبو ىاشم: ال يقبل خبرىم؛ ألن
خبره، فكذلك الكذب على اهلل ورسولو، وعلى سادات اإلسالـ، يجاب على ىذا بأف الكذب 

 المانع من قبوؿ الخبر إنما يكوف ممن يتعمده ال من كاف ال يتعمده، فكذبو ال يقدح فيو.
 أويل.قاؿ في الجوىرة: ويأتي على قبوؿ خبر فاسق التأويل كافر الت

وعن أبي طالب: ال يقبل خبره، والذي حكاه أبو مضر عن القاسم ويحيى وىو منصوص المؤيد 
 باهلل أف شهادة كافر التأويل وفاسق التأويل مقبولة.

وفي الكافي عن الهادي وفي المهذب عن المنصور باهلل مثل قوؿ أبي علي، وأبي ىاشم أف 
 شهادتو ال تقبل.

ر العلماء: ال يقبل، وقبلو ح أخذاً من قولو تعالى: }ِإْف َجاءَُكْم وأما خبر المجهوؿ فقاؿ أكث
يػَُّنوا{ فجعل الفسق بسبب التبيين.  فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَػَتبػَ

قاؿ األكثر: العمل بالظن ممنوع إال أنا خصصنا العدؿ بأدلة فبقى المجهوؿ، واختلفوا في 
الكرخي، وأحد قوؿ أبي عبد اهلل  قبوؿ خبر الواحد فيما يقتضي الحد، فقبلو األكثر، ومنعو

: ))ادرؤا الحدود بالشبهات(( ويقبل فيما تعم بو البلوى عند -عليو السالـ-البصري لقولو 
 األكثر.

 وقاؿ بعضهم: ال يقبل.
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ُهَما فَِإْف بَػَغتْ  نػَ ِإْحَداُىَما َعَلى  قولو تعالى: }َوِإْف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْػَتتَػُلوا فََأْصِلُحوا بَػيػْ
نَػُهَما بِاْلَعْدؿِ  َوَأْقِسُطوا  اأُلْخَرى فَػَقاتُِلوا الَِّتي تَػْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّو َفِإْف فَاَءْت فََأْصِلُحوا بَػيػْ

ْيُكْم َواتػَُّقوا اللََّو َلَعلَُّكْم ِإفَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن، ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَػْيَن َأَخوَ 
 تُػْرَحُموَف{.

النزوؿ: عن ابن عباس: وقف رسوؿ اهلل على مجلس بعض األنصار وىو على حمار فباؿ 



الحمار فأمسك عبد اهلل بن أبي على أنفو وقاؿ: خل حمارؾ فقد أذانا نتنو، فقاؿ عبد اهلل بن 
ي حماره أفضل منك وبوؿ حماره أطيب رواحة: واهلل إف بوؿ حماره ألطيب من مسكك، ورو 

منك، ومضى رسوؿ اهلل وطاؿ الخوض بينهما حتى استبا وتجالدا، وجاء قومهما وىم األوس 
والخزرج فتجالدوا بالعصى واأليدي، والنعاؿ والسعف، فرجع إليهم رسوؿ اهلل فأصلح بينهم، 

 ونزلت.
ن األنصار جرت بينهما منازعة وعن مقاتل: قرأىا عليهم فاصطلحوا، وقيل: نزلت في رجلين م

في حق لهما فقاؿ أحدىما: ألخذف حقي منك عنوة، ودعاه اآلخر إلى المحاكمة إلى رسوؿ 
 اهلل فأبى فتنازعا حتى كادا يتناوالف باأليدي والنعاؿ دوف السيوؼ، ثم اصطلحا، ففيهم نزلت.

هلل تعالى ىذه اآلية، وقيل: في حرب األوس والحزرج في الجاىلية، فلما جاء اإلسالـ أنزؿ ا
 وأمر نبيو فصالح بينهم، فصاروا إخواناً عن الكلبي.

وقيل: كانت امرأة من األنصار بينها وبين زوجها شيء فحبسها فجاء قومها فاقتتلوا باأليدي 
 والنعاؿ فنزلت اآلية عن السدي

 ولها ثمرات:
الى قاؿ: }َوِإْف طَائَِفَتاِف ِمَن األولى: جواز التسلية بما كاف ابتداء وإف زاؿ اآلف؛ ألف اهلل تع

اْلُمْؤِمِنيَن اقْػَتتَػُلوا{ أو ال شبهة أف إحداىما باغية كما يقاؿ: لو أف طائفتين ارتدتا فاقتلوىم، 
 ومثل ذلك قولو تعالى: }ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ُأمٌَّة قَاِئَمٌة{.
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عن منكر، ومن ىذا يؤخذ وجوب األمر  الثمرة الثانية: وجوب اإلسالـ بينهما؛ ألف فيو دفعاً 
بالمعروؼ والنهي عن المنكر، وقد تكاثرت األدلة على الحث على الصلح قاؿ تعالى: }َأْو 

ٌر{ وقد أفرد الحاكم في السفينة لو باباً، وروى  ِإْصاَلٍح بَػْيَن النَّاِس{ وقاؿ تعالى: }َوالصُّْلُح َخيػْ
قاؿ ألبي أيوب: ))أال أدلك على صدقة يحبها اهلل أخباراً متعددة منها أنو صلى اهلل عليو 

 ورسولو، تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقرب إليهم إذا تباعدوا((.
 وعنو : ))من أصلح بين اثنين استوجب ثواب شهيد((.

وعن أنس: من أصلح بين اثنين أعطاه بكل كلمو عتق رقبة، وىذا الوجوب كاألمر بالمعروؼ، 
غيره مقامو وإال فهو فرض على الكفاية، ويشترط لوجوبو ما يشترط في وقد تبين أف لم يقم 

 النهي عن المنكر، ومنها أنو يكوف الصلح باألسهل، فال يقاتل الباغي إف أمكن بدوف قتاؿ.
ومنها أنو يجوز قتاؿ الباغي، ويجب ويهدر دمو وأنو يجوز الخروج على الظلمة، وانو ال يفترؽ 



ماـ أـ ال، وىذا حيث يكوف ذلك دفعاً عن البغي، والبغي طلب ما الحاؿ بين أف يكوف مع اإل
 ليس لو ظلمًا.

قاؿ الحاكم: ويدؿ أف الباغي ال يكوف إماماً؛ ألف من يجب قتالو ال تجب طاعتو، قاؿ: وتدؿ 
اآلية على وجوب المصالحة بعد الفيء لتزوؿ الضغائن، وقد قاؿ يحيى بن حمزة: ال خالؼ 

هاد البغاة أفضل من جهاد الكفار وىو قوؿ الحنفية؛ ألف معصيتهم في دار بين أئمة العترة أف ج
رب العالمين، فكانت كالمعصية في المسجد، وىي أغلظ من المعصية خارج المسجد، وقد 
تقدـ أنو يرد على ىذا أف يقاؿ: معصية الكفر أغلظ من معصية البغي، فسبيل ذلك سبيل من 

عصى خارج المسجد بأف يظلم درىمين، ونحو ىذا، عصى في المسجد، بأف يظلم درىماً و 
 فإنو تقدـ دفع من عظمت معصيتو.

قاؿ في التقرير: من استمر من الظلمة على الجبايات فال خالؼ أنو يجب دفعو من باب النهي 
 عن المنكر، مع إماـ وغيره.
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حيى بن عبد اهلل، وموسى قاؿ في )الروضة والغدير(: قتاؿ البغاة أفضل من قتاؿ الكفار، ذكره ي
بن عبد اهلل، والمرتضى، ـو باهلل، والمنصور باهلل، وىو الذي يظهر من كالـ المنصور باهلل 

 الحسن بن محمد، والحسن بن وىاس، والفقيو عبد اهلل بن زيد.
 قاؿ في الكافي: وىو رأي أىل البيت.

الفو، واحتج األمير بقولو قاؿ األمير: وذىب كثير من العلماء من أىل البيت وغيرىم إلى خ
تعالى: }قَاتُِلوا الَِّذيَن يَػُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر{ فإذا وجب قتاؿ األقرب لكونهم أقرب إلى ضر 

 المسلمين، فضرر من في بحبوحة دار اإلسالـ أكثر.
واختلف العلماء في غزوىم إلى بالدىم من غير إماـ، فرأوا في التقرير عن القاسم والهادي 

 اطهما والمنصور باهلل أخبرا أنو ال يجوز؛ ألف الدار ملكهم.وأسب
 وقاؿ المنصور باهلل: أواًل، والحسن بن إسماعيل الجرجاني، والحاكم أبو سعيد: يجوز.

قاؿ في )الروضة والغدير(: وىو قوؿ النفس الزكية، واإلماـ المتوكل أحمد بن سليماف؛ ألنو 
العمى فجمع العساكر وىو قوؿ المنصور باهلل أواًل، وقد قاتل البغاة بعدما عمي وتطلب واليتو ب

 قاؿ في شعره:
 أىل بغي دماؤ ىم ىدر

 



 لسافكيها في غير وقت إماـ
 

 ألف اآلية لم تخص اإلماـ من غيره، وحكم الضماف لما جنت الباغية.
 قاؿ في الكافي: إذا جنت الباغية على نفس أو ماؿ ضمن ذلك عند أصحابنا.

 وش: ال تضمن، إال ما وجد بعينو.وقاؿ أبو حنيفة 
وفي الكشاؼ: إف كانتا باغيتين معاً فال ضماف، وإف بغت إحداىما وال منعة لها ضمنت، وإف 

 كانت كثيرة ولها منعة لم تضمن إال عند محمد بن الحسن.
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فكاف قاؿ جار اهلل: وإنما قرف الصلح الثاني بالعدؿ دوف األوؿ؛ ألف في األوؿ ىما باغيتاف 
الصلح لتسكين الفتنة ال للضماف، وفي الثاني الباغية إحدىما فكاف الصلح للضماف، فلذلك 
قاؿ بالعدؿ، وألقى الرجوع إلى حكم اهلل تعالى، وللبغاة أحكاـ استنباطها من غير اآلية تكملة 

لما ذكر، إف قيل: ما يكوف بين القبائل من الحروب والغزو من بعضهم لبعض ىل يكوف 
 ع بغاة أو البعض؟الجمي

قلنا: الحاؿ يختلف فإف لم يكن مع أحد القبيلتين لألخرى مظلمة من ماؿ أو دـ فطلبت 
أحدىما الصلح، وأبت األخرى فاآلبية ىي الباغية بال إشكاؿ إف كانت قاصدة، وإف قصدت 
عة مع إيبائها من الصلح، وكانت القاصدة طالبة للصلح نظر في ذلك، فإف كانت القبيلة الممتن

من الصلح إذا لم تقصد قصدت فهي باغية، ذكره المؤيد باهلل، وإف كانت ال تقصد فهي مبغي 
 عليها حاؿ القصد.

وأما إذا كاف مع أحدىما دـ أو ماؿ فطلب بذلك وامتنع ولم يرجع إلى أمر اهلل وكاف إذا سلم 
عظ والنصح ما عليو كف عنو فهو باغي، وإف كاف ال يرجع إلى حكم الشرع، ويؤثر فيو الو 

 فليس بباغ.
ُهْم َواَل ِنَساءٌ  ِمْن  قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ َيْسَخْر َقوـٌ ِمْن قَػْوـٍ َعَسى َأْف َيُكونُوا َخْيراً ِمنػْ

ُهنَّ َوالَ تَػْلِمُزوا َأنُفَسُكْم َوالَ تَػَنابَػُزوا بِاألَْلَقابِ  بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُؽ  ِنَساٍء َعَسى َأْف َيُكنَّ َخْيرًا ِمنػْ
الظَّنّْ ِإفَّ  بَػْعَد اإِليَماِف َوَمْن َلْم يَػُتْب فَأُْولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموَف، يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيراً ِمنَ 

َحدُُكْم َأْف يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِو َمْيًتا بَػْعَض الظَّنّْ ِإْثٌم َوالَ َتَجسَُّسوا َوالَ يَػْغَتْب بَػْعُضُكْم بَػْعًضا َأُيِحبُّ أَ 
 َفَكِرْىُتُموُه َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو تَػوَّاٌب رَِحيٌم{.
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النزوؿ: روي عن ابن عباس أف ثابت بن قيس بن شماس كاف في أذنيو وقر، وأنو دخل المسجد 
إلى رجل فقاؿ: أصبت مجلساً وجعل يتخطى رقاب الناس ويقوؿ: تفسحوا تفسحوا فانتهى 

فاجلس، فجلس خلفو مغضباً فقاؿ: يابن فالنة ذكر أـ لو كاف يعير بها في الجاىلية فنكس 
 الرجل رأسو حياء.

وقيل: نزلت في وفد تميم استهزؤا بفقراء الصحابة كعمار وخباب، وبالؿ وصهيب، وسلماف 
 وسالم، فنزلت اآلية عن الضحاؾ.

ٌء ِمْن ِنَساٍء{ فنزلت في امرأتين من نساء رسوؿ اهلل سخرتا بأـ سلمة، وذلك وأما قولو: }َوالَ ِنَسا
أنها ربطت شعرىا بشيء وأسدلتو خلفها فقالت عائشة لحفصة: انظري ما تجر خلفها كأنو 

 لساف كلب.
 بأـ سلمة، عن أنس. -عليو السالـ-وقيل: سخرت نساء النبي 

ف النساء يعيرنني ويقولن: يا يهودية بنت وقيل: في صفية بنت حيي قالت لرسوؿ اهلل : إ
 يهودي، فقاؿ : ))ىال قلت أبي ىاروف وعمي موسى، وزوجي محمد ((.

 وأما قولو: }َوالَ تَػَنابَػُزوا بِاألَْلَقاِب{ فنزلت في جمع من الصحابة كانوا يتنابزوف باأللقاب.
 و بها بعضهم بعضاً.وقيل: في قـو كانت لهم أسماء في الجاىلية، فلما أسلموا نهو أف يدع

وأما قولو: }اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَّنّْ{ وقولو: }َوالَ َتَجسَُّسوا{ وقولو: }َوالَ يَػْغَتْب بَػْعُضُكْم بَػْعضًا{ 
 فنزلت في رجلين أغتابا رفيقاً لهما.
كاف يخدـ   -رضي اهلل عنو-أف سلماف  -رضي اهلل عنو-قاؿ في الكشاؼ: عن ابن عباس 

الصحابة ويسوي لهما طعامهما فناـ عن شأنو يوما فتبعاه إلى رسوؿ اهلل يبغي لهما رجلين من 
إداماً، وكاف أسامة على طعاـ رسوؿ اهلل فقاؿ: ما عندي شيء فأخبرىما بسلماف بذلك فقاال: 

لو أرسلناه إلى بئر سمحة لغار ماؤىا، وىي بئر من بؤر مكة، فلما راحا إلى رسوؿ اهلل قاؿ: 
 خضرة اللحم في أفواىكما(( فقاال: ما تناولنا لحماً، فقاؿ: ))إنكما قد اغتبتما((. ))ما لي أرى
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ثمرة ىذه اآلية أف اهلل تعالى حـر بها السخرية بالمؤمنين، واللمز بهم والتنابز باأللقاب، وظن 
 السوء والتجسسن والغيبة.

ُهنَّ{ إشارة إلى أما السخرية فهي واالستهزاء نظيراف، وفي قولو تعالى: }عَ  َسى َأْف َيُكنَّ َخْيراً ِمنػْ
أف ىذا النهي لمن يجّوز أنو مرضي عند اهلل ال إذا ظهر عصيانو، والمعنى ال يسخر أحد لرثاثة 



حالو أو لعيب في خلقو فلعلو عند اهلل أخلص ضمير وأتقى قلباً فتكونوا قد استهزأتم بمن 
 عظمو اهلل.

 ى حاؿ أشر من حالو.وقيل: المعنى خشي أف يكونوا عل
: ولقد بلغ من توقي السلف وتصويبهم من ذلك أنو قاؿ عمر وابن -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل 

 شرحبيل: لو رأيت رجالً يرضع عنزًا فضحكت منو خشيت أف أصنع مثل الذي صنعو.
: البالء موكل بالقوؿ، لو سخرت من كلب لخشيت -رضي اهلل عنو-وعن عبد اهلل بن مسعود 

 وؿ كلباً.أف أح
 وأما اللمز فهو الطعن باللساف، وىو بمعنى الهمس، ولهذا ورد قوؿ الشاعر:

 تدلي بود إذا القيتني ملقاً 
 

 وإف أغب كنت أنت الهامز اللمزة
 

وقيل: الهمزة بالقوؿ واإلشارة، واللمز بالقوؿ، وفي قولو تعالى: }َوالَ تَػْلِمُزوا َأنُفَسُكْم{ إشارة 
لى لمز من كاف كالنفس من المؤمنين في التصوت ال إلى من ال يدين إلى أف النهي متوجو إ

 بدين المؤمنين، ذكر معناه جار اهلل.
 قاؿ: و في الحديث عن رسوؿ اهلل : ))اذكروا الفاجر بما فيو كي يحذره الناس((.
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ت فيها : أنو ذكر الحجاج فقاؿ: أخرج إلىبنانا قصيرة قل ما عرف-رضي اهلل عنو-وعن الحسن 
األعنة في سبيل اهلل، ثم جعل يطبطب شعيرات لو ويقوؿ: يا أبا سعيد يا أبا سعيد، قولو: 

يطبطب يعني يحرؾ شاربو، ولما مات الحجاج قاؿ الحسن: اللهم أنت أمتو فاقطع سنتو، فإنو 
أتانا أخيفش، أعيمش يخطر في مشيتو، ويصعد المنبر حتى تفوتو الصالة، ال من اهلل يتقي وال 
من الناس يستحي، فوقو اهلل وتحتو مائة ألف أو يزيدوف وال يقوؿ لو قائل: الصالة أيها الرجل 

الصالة أيها الرجل ىيهات فدوف ذلك السيف والسوط، والخفش صغر في العينين وضعف في 
 البصر خلقة وىو الذي يبصر بالليل ال بالنهار في يـو الغيم دوف اليـو الصاحي.

ب بعضكم بعضاً؛ ألف من فعل ذلك فقد عاب نفسو؛ ألف المؤمنين كنفس وقيل: معناه ال يغت
 واحدة.

 وقيل: معناه ال تفعلوف ما تلمزوف بو؛ ألف من فعل ذلك فقد لمز نفسو.



وأما التنابز باأللقاب فالمنهي عنو ىو نبز السوء الذي فيو ذـ وشين، فأما ما يزين ويحبب وينوه 
)من حق المؤمن على أخيو أف يسميو بأحب اسم إليو(( بالذكر فجائز، وفي الحديث عنو : )

 ولهذا كانت التكنية من السنة واألدب والحسن.
: أشيعوا الكنى فإنو منبهة وقد لقب أبو بكر بالعتيق والصديق، -رضي اهلل عنو-قاؿ عمر 

بَػْعَد وعمر بالفاروؽ، وحمزة بأسد اهلل، وخالد بسيف اهلل، وقولو: }بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُؽ 
اإِليَماِف{ اختلف في معناه فقيل: من فعل ما نهيت عنو استحق اسم الفسوؽ، فيكوف ذلك 

نفس االسم أو يكوف المعنى استقباح الجمع بين الفسق واإلبماف، كما يقاؿ: بئس الشأف بعد 
 ( .1الكبر الصبوة، ويكوف فاعل ىذه األشياء فاسقاً بمعنى )

ل: بئس الذكر كالمكم لمن آمن يا يهودي أو يا نصراني، عن وقيل: أف يسمي غيره فاسقاً، وقي
 الحسن.

 وقيل: أراد بذلك من يتوب بمعصية فيعير بها، عن ابن عباس.
__________ 

 ( ػ بياض في األصوؿ قدر سطر تمت1)
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وأما الظن المحـر فذلك ظن السوء بمن ظاىره الستر، وقد قيل: إذا احتمل الشيء وجوىاً 
 ف يظن بو الجميل، وإف لم يحتمل إال وجهاً واحداً وىو القبيح فقد أتى من قبل نفسو.فيجب أ

قاؿ جار اهلل: كل ظن لم يكن لو أمارة صحيحة، وسبب ظاىر كاف حراماً، ووجب اجتنابو، 
وذلك إذا كاف المظنوف بو ممن شوىد منو الستر والصالح، وعرؼ باألمانة فظن الفساد 

 ؼ من اشتهر بالمجاىرة بالخبائث.والخيانة بو محـر بخال
 وعن النبي : ))إف اهلل حـر من المسلم دمو وعرضو وأف يظن بو ظن السوء((.

في عين المعاني عن مجاىد: المنهي عنو التكلم بما يظن؛ ألف في الحديث: ))إياكم والظن 
 فإف الظن أكذب الحديث((.

 ه السبعة بالجيم.فأما التجسس فقد قاؿ تعالى: }َوالَ َتَجسَُّسوا{ فقرأ
وعن ابن عباس وأبي رجاء: بالحاء، وكذا عن الحسن، قيل: ىما واحد، أي ال تتبعوا عورات 

 المسلمين.
 وقيل: ال تبحثوا عما خفى وىو الطلب، ومنو الجاسوس والمجسة.

وقيل: بالجيم البحث لغيره، وبالحاء لنفسو، وقيل: بالجيم للشر وبالحاء للخير، وضعف بقراءة 



باس والحسن، وقد أفاد ذلك النهي عن تتبع عورات المسلمين، واالستكشاؼ عما ابن ع
 ستروه.

 وعن مجاىد: خذوا ما ظهر ودعوا ما ستره اهلل.
وعن النبي أنو خطب فرفع صوتو حتى أسمع العواتق في خدورىن فقاؿ: ))يا معشر من آمن 

، فإف من تتبع عورات بلسانو ولم يخلص اإليماف إلى قلبو، ال تتبعوا عورات المسلمين
 المسلمين تتبع اهلل عورتو حتى يفضحو ولو في جوؼ بيتو((.

وعن زيد بن وىب: قلنا البن مسعود ىل لك في الوليد بن عقبة بن أبي معيط تقطر لحيتيو 
خمرًا، فقاؿ ابن مسعود: إنا قد نهينا عن التجسس، فإف ظهر لنا شيء أخذنا بو، وذكر في 

أنو يجوز التجسس للمصلحة، وذلك بأف يعرؼ  -عليو السالـ-صر )شرح اإلبانة( عن النا
 الناس أف اإلماـ إذا كاف يبحث عن العورات انَقَرعوا وقلَّت المعاصي.
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وأما قولو تعالى: }َوالَ يَػْغَتْب بَػْعُضُكْم بَػْعضًا{ ىذا تحريم للغيبة، وقد سئل عنها رسوؿ اهلل فقاؿ: 
 فإف كاف فيو فقد اغتبتو، وإف لم يكن فيو فقد بهتو((. ))أف تذكر أخاؾ بما يكره،

 وعن ابن عباس: الغيبة إداـ كالب النار.
وقيل: الغيبة ذكر الغيب بظهر الغيب، وفي اآلية الكريمة تشديد في قبحها من حيث اسند 

 الفعل إلى أحد فقاؿ: ))أيحب أحدكم(( والمراد أف أحداً من اآلخرين ال يحب ذلك.
 يل بأكل لحم األخ بأف ذلك أفضع من غيره.ومنها التمث

 ومنها أف جعل التمثيل بأكل لحمو ميتًا.
وقولو تعالى: }َفَكِرْىُتُموُه{ أي كما كرىت ذلك فأكره غيبة أخيك، وىي حي، وقد أفرد للغيبة 

 أبواب، وذكر للحامل عليها أسباب.
هى عن سبب التقاطع، وذلك ما قيل: لما أمر اهلل تعالى في أوؿ اآليات بالتواصل وقطع اإلحن ن

ذكر من المنهيات، ثم عقب تعالى ذلك بأف التفاخر باألنساب خطأ، فقاؿ تعالى: }يَاَأيػَُّها 
ْم{ َد اللَِّو َأتْػَقاكُ النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً َوقَػَباِئَل لِتَػَعارَُفوا ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعنْ 

قيل: أراد من آدـ وحوى، وقيل: من ماء الرجل والمرأة، وإنما جعلناكم شعوباً وقبائل ألجل 
 التعارؼ، والشعوب من الشعب وىي الكثرة، والقبيلة بعده.

 وقيل: القبائل من العرب، والشعوب في العجم، ولذلك ثمرات:
 منها تحريم التفاخر باألنساب.



 ء في الحديث ما معناه احفظوا من أنسابكم ما تواصلوف بو.ومنها لزـو معرفة النسب، وقد جا
 ومنها تعظيم التقي من غير نظر إلى نسبو، والقراءة الظاىرة إف أكرمكم بكسر إف.

قاؿ جار اهلل: وقرئ بالفتح يعني ويكوف تعليالً لعدـ التفاخر بالنسب؛ ألف األكـر عند اهلل ىو 
 األتقى.
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اهلل في سوؽ المدينة فرأى غالماً أسود يقوؿ: من اشتراني فعليَّ وفي الحديث: مر رسوؿ 
شرط، ال يمنعني من الصلوات الخمس خلف رسوؿ اهلل ، فاشتراه رجل فكاف رسوؿ اهلل يراه 

، فعاده ثم سأؿ عنو بعد أياـ فقاؿ:  عند كل صالة ففقده يوماً فسأؿ عنو صاحبو فقاؿ: محمـو
مات فتولى غسلو ودفنو فدخل على المهاجرين واألنصار أمر ىو لما بو، فجاءه وىو في ذمائو ف

 عظيم فنزلت اآلية، قولو: لما بو أي متهيء لما البد لو منو، وقولو: في ذمائو بقية حركتو،
وىذه اآلية الكريمة حجة لزيد بن علي والناصر، ومالك، واإلمامية أف الكفاءة في الدين فقط ال 

 بالنسب،
والمؤيد باهلل، والشافعي وأبي حنيفة أف النسب معتبر في  -الـعليو الس-ومذىب الهادي 

[: ))العرب بعضها أكفا 926]-عليو السالـ-الكفاءة؛ ألف لذلك دليل خاصاً، وذلك قولو 
لبعض(( وخبر سلماف أمرنا أف ننكحكم وال ننكح منكم، يعني العجم، وتفصيل المسألة، وتعلق 

 ية.العلماء في اختالفهم مستنبط من غير اآل
 قولو تعالى: }َوَلمَّا َيْدُخِل اإِليَماُف ِفي قُػُلوِبُكْم{

داللة على أف االعتقاد شرط في اإليماف ال مجرد القوؿ كفعل المنافقين، ثم رد اهلل على ىؤالء 
وِلِو ُثمَّ َلْم الذين ادعوا اإليماف وىم منافقوف، فقاؿ تعالى: }ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّو َوَرسُ 

يَػْرتَابُوا َوَجاَىُدوا بَِأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل اللَِّو{ ىذا نعم مجاىدة النفس والهوى، والشيطاف 
في  -رضي اهلل عنو-والمحارب، وإنفاؽ الماؿ الذي يجب، والذي يندب كما فعل عثماف 

نو تعالى أشار إلى من صدؽ إيمانو جيش العسرة أنو جهزه، فال يقاؿ ىذا شرط لإليماف، ولك
 من الصحابة، فإنو فعل ىكذا.

يَماِف{ داللة على أف الهداية نعمة من اهلل  وقولو تعالى: }َبِل اللَُّو َيُمنُّ َعَلْيُكْم َأْف َىَداُكْم ِلإْلِ
سبحانو يجب لو الشكر عليها، والمن هلل سبحانو، وقد ذكر الحاكم فيو وجوىاً في سورة ألم 

 نشرح.
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 سورة ؽ
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َناَىا َوزَيػَّنَّاَىا َوَما َلَها ِمْن فُػُروٍج إلى  قولو: قولو تعالى: }َأفَػَلْم يَػْنُظُروا ِإَلى السََّماِء فَػْوقَػُهْم َكْيَف بَػنَػيػْ
 تَػْبِصَرًة َوِذْكَرى{.

 ثمرة ذلك: وجوب النظر في األدلة وتحريم التقليد.
اْصِبْر َعَلى َما يَػُقوُلوَف َوَسبّْْح ِبَحْمِد رَبَّْك قَػْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقَػْبَل اْلُغُروِب َوِمَن قولو تعالى: }فَ 

اللَّْيِل َفَسبّْْحُو َوَأْدبَاَر السُُّجوِد{ المعنى أصبرعلى ما يقوؿ اليهود من الكفر والتشبيو أو على ما 
 يقوؿ المشركوف من إنكار البعث.

 : قيل أف ىذا منسوخ بآية السيف، وقيل الصبر مأمور بو على كل حاؿ.قاؿ في الكشاؼ
 قاؿ الحاكم: وقيل أصبر على مايؤذونك من قولهم شاعر ومجنوف.

قاؿ: واألوؿ الوجو؛ ألف في سياؽ مقالهم بالتشبيو ونحوه، وأما قولو: ?وسبح بحمد ربك? ففي 
مقالتهم، وقيل: قل سبحاف اهلل والحمد ذلك أقوؿ للمفسرين، قيل: معناه نزه اهلل بالتسبيح من 

 هلل عن عطاء الخراساني.
 وقيل: ىذا أمر بالصلوات الخمس، فأراد بقولو قبل طلوع الشمس، صالة الفجر.

وبقولو: وقبل الغروب، صالة العصر، عن قتادة، وابن زيد، وأبي علي، وقيل الظهر والعصر، عن 
 حو، صالة العشائين، عن أبي علي.بن عباس، والحسن، وأراد بقولو ومن الليل فسب

 وقيل: صالة الليل، عن مجاىد، وقيل: العتمة، عن بن زيد.
 قاؿ الحاكم: واألوؿ الوجو؛ ألف األمر على الوجوب بالفعل أمر ندب،

 وأما قولو تعالى: }َوَأْدبَاَر السُُّجود{ ففي ذلك أقواؿ.
ن بن علي، وأبي ىريرة، وعمر بن الخطاب، والحس -عليو السالـ-األوؿ: مروي عن علي

والحسن والشعبي، والنخعي واألوزاعي، وروى ذلك عن بن عباس موقوفاً عليو، ومرفوعاً إلى 
صلى اهلل  -النبي صلى اهلل عليو وآلو أف المراد ركعتاف بعد المغرب، وحاء في الحديث عنو 

 ليين((.: ))من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أف يتكلم كتبت صالتة في ع-عليو وآلو 
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{ فالركعتاف قبل الفجر.  وأما قولو تعالى في الطور: }َوِإْدبَاَر النُُّجوـِ
 القوؿ الثاني: أف المراد التسبيح بعد الصالة باللساف، وىذا مروي عن بن عباس ومجاىد.



بي القوؿ الثالث: أنو أراد النوافل بعد المكتوبات كالوتر، والسنن، وىذا مروي عن أبي زيد، وأ
 علي وإذا حمل األمر على النوافل والتسبيح باللساف كاف الحمل على الندب لداللة اإلجماع.

 
 سورة الذاريات

 يسم اهلل الرحمن الرحيم
 قولو تعالى: }َكانُوا قَِليالً ِمَن اللَّْيِل َما يَػْهَجُعوَف، َوِباأَلْسَحاِر ُىْم َيْستَػْغِفُروَف، َوِفي َأْمَواِلِهْم َحقّّ 

{.لِلسَّ   اِئِل َواْلَمْحُروـِ
ثمرة ىذا الكالـ: أف اهلل سبحانو جعل ىذه الصفات الثالث من صفات المتقين، وفي ذلك 

نعت عليها وجب، وىى قياـ الليل قيل: أراد بذلك صالة الليل، وكانت فرضاً، وقيل: ىي 
 التقرب إلى اهلل بعبادة الليل وإف لم يكن ذلك فرضاً.

ى يصلوا العشاء، عن محمد بن علي، وقيل: ويصلوف مابين المغرب وقيل: كانوا اليناموف حت
 والعشاء، عن أنس بن مالك، وسالم.

وقيل: كانوا يديموف الصالة إلى السحر، عن الحسن، ثم يعدوف نفوسهم مقصرين، فيستغفروف 
 عن التقصير، وقيل: يصلوف بالسحر، عن مجاىد.

داللو على أف للعبادة بالليل مزية، ومن ثم قاؿ وقيل: يطلبوف من اهلل مغفرة الذنوب، وفي ىذا 
 المؤيد باهلل: سنة المغرب أكد من سنة الظهر؛ ألنها من صالة الليل.

قضاىا بعد العصر حين جاؤه ماؿ  -صلى اهلل عليو وآلو  -وقاؿ: أبوطالب ىي أفضل؛ ألنو 
المغرب ثم لم  شغلو تفريقو، قيل: ال داللة في ىذا إنما تكوف الداللو لو اشتغل عن سنة

 يقضها.
 وقولو تعالى: }َوِفي َأْمَواِلِهْم َحقّّ{ قيل: أراد الزكاة وقيل: ذلك يعم كل واجب مالي.

{ السائل ظاىر، وفي ذلك داللة على أف للسائل حقاً يتأكد  قولو تعالى: }لِلسَّاِئِل َواْلَمْحُروـِ
 ذكره اهلل تعالى في مواضع.على غيره، وفي الخديث عنو للسائل حق ولو جاء على فرش، وقد 
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وأما المحرـو فقيل ىو الذي اليسأؿ، فيظن بو الغنى، وقيل ىو الذي اليسئل ولم يبقى لو 
 شيء.

وقيل: ىو المصاب في زرعو وأشجاره، وقيل: ىو الذي يحـر الماؿ ويتعفف عن السؤاؿ، 
 وقيل: ىى البهايم؛ ألنها منعت القدرة عن السؤاؿ.



 }َوِفي اأَلْرِض آيَاٌت لِْلُموِقِنين َوِفي َأنُفِسُكْم َأَفالَ تُػْبِصُروَف{. قولو تعالى:
 ثمرة ذلك: وجوب النظر والتفكر في إثبات الصانع.

قاؿ الحاكم: في غير ىذا الموضع النظر على الوجهين واجب، ومندوب، فالواجب التفكر في 
 وضع من كتابو وجاءت بو السنة.أدلة التوحيد، وقد ذكر اهلل تعالى ذكر التفكر في غير م

 قاؿ: : ))تفكروا في المخلوؽ، وال تفكروا في الخالق((.
 وقاؿ: : ))تفكر ساعة خير من عبادة سنة(( والمندوب غير ذلك.

ـٌ قولو تعالى: }َىْل أَتَاَؾ َحِديُث َضْيِف ِإبْػَراِىيَم اْلُمْكَرِميَن، ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِو فَػَقاُلوا َساَلماً قَاَؿ  َساَل
 قَػْوـٌ ُمنَكُروَف، فَػَراَغ ِإَلى َأْىِلِو َفَجاَء ِبِعْجٍل َسِميٍن{.

 الثمرة
من ذلك: أف السالـ كاف من سنة المالئكة واألنبياء عليهم السالـ، كما ىو من سنة نبينا وأف 
لغ الرد ينبغي أف يكوف أبلغ؛ ألف قوؿ إبراىيم سالـ بالرفع، وسالـ المالئكة بالنصب، والرفع أب

، وأنو يجوز االستخبار للضيف منهم؛ ألف قولو عليو السالـ: قـو  في المعني؛ ألنو للداـو
منكروف، المعنى فيو أني لم أعرفكم، فأخبروني من أنتم، وقد جاء األثر بذلك عن رسوؿ اهلل ، 

 ومنها أنو ينبغي للمضيف أف يبادر إلى القرى خفية من الضيف، لئال يكفو؛ ألف قولو: }فَػَراغَ 
 ِإَلى َأْىِلِو{ أي ذىب اليهم في خفية من ضيوفو، وقد عد ىذا من أدب المضيف.

ذكر معني ذلك جار اهلل وأنو ينبغي أف يتولى خدمة ضيفو، وقد فسر قولو تعالى في النجم 
 }َوِإبْػَراِىيَم الَِّذي َوفَّى{ بخدمة ضيفانو، ويكره استخداـ الضيف؛ ألنو ينافي اإلكراـ.
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ها استحباب التسمية عند األكل والحمد بعده، والتحريض للضيف على األكل؛ ألف قوؿ ومن
: }َأالَ تَْأُكُلوَف{ تحريضاً لما امتنعوا من األكل، وقد روي أنهم أجابوه -عليو السالـ-إبراىيم 

؟ : كلوا وادوا ثمنو، قالوا: وما ثمنو-عليو السالـ-فقالوا: ال نأكلو إال بثمن، فقاؿ إبراىيم 
فقاؿ: تسموف اهلل إذا أكلتم، وتحمدونو إذا فرغتم، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: بهذا اتخذؾ 

 اهلل خلياًل.
 ٌم{قولو تعالى: }َوَبشَُّروُه ِبُغالَـٍ َعِليٍم، فَأَقْػبَػَلِت اْمَرَأتُُو ِفي َصرٍَّة َفَصكَّْت َوْجَهَها َوقَاَلْت َعُجوٌز َعِقي

 هلل عليو.قيل: المبشر بو إسحاؽ صلى ا
قاؿ الزمخشري: وىو أكثر األقاويل وىو الصحيح؛ ألف ىذه صفة سارة ال ىاجر زوجة إبراىيم 

 صلى اهلل عليو وسلم.



 وقاؿ مجاىد: إنو إسماعيل.
 وثمرتها استحباب التبشير بالمسار الدينية.

تفعلو وقولو: }َفَصكَّْت َوْجَهَها{ قيل: ضربت بأطراؼ أصابعها وجهها، وقيل: جبهتها كما 
 النساء تعجباً، والصرة الصيحة.

 قيل: ىي قولها يا ويلتا، وقيل: تأوىها.
لم  -صلوات اهلل عليهم -فإف قيل: في ىذا داللة على جواز مثل ىذا؛ ألف إبراىيم والمالئكة

 (1ينكروا عليها. )
، َوذَكّْْر فَِإفَّ الذّْكْ  ُهْم َفَما َأْنَت ِبَمُلوـٍ َرى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنيَن، َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ قولو تعالى: }فَػتَػَوؿَّ َعنػْ

ْعُبُدوِف{  َواإِلنَس ِإالَّ لِيػَ
قيل: لما نزلت فتوؿ عنهم حزف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو واشتد ذلك على الصحابة، ورأوا أف 

 الوحي قد انقطع، واف العذاب قد حضر، فنزؿ ?وذكر فإف الذكرى تنفع المؤمنين?.
األمر إذا بالغ في أمره وعرؼ أنو ال يؤثر التكرير جاز لو اإلعراض ووجب؛ وثمرات ذلك أف 

 ألنو ربما يكوف كثرة الدعا مفسدة.
 وفي عين المعاني نسخ فتوؿ عنهم بآية السيف.
 ومن ثمرات ذلك وجوب التذكير لمن انتفع بو.

__________ 
 ( ػ بياض في األصوؿ قدر سطر تقريبا1)
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ِإالَّ لِيَػْعُبُدوِف{ استدؿ أصحاب الشافعي أف التخلي أفضل من النكاح لمن لم وقولو تعالى: }
 يخف على نفسو، وال كاف معو تعب.

وقاؿ المنصور باهلل والحنفية وصححو األمير الحسين: إنو يندب لما ورد من األخبار نحو قولو 
 : ))تناكحوا تكثروا((.

 والنكاح والسواؾ((.وقولو : ))أربع من المرسلين: الحياء والتعطر 
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 سورة الطور
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }َفذَكّْْر َفَما َأْنَت بِِنْعَمِة رَبَّْك ِبَكاِىٍن َواَل َمْجُنوٍف{
 المعنى ما أنت بنعمة اهلل عليك كما وصفوا من قولهم كاىن أو مجنوف.

تعالى، واألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر،  وقيل: التاء للقسم، وثمرتها وجوب الدعاء إلى اهلل
 وأنو ال يمنع من ذلك سماع األذى من قولهم كاىن أو مجنوف، وقد تقدـ ذلك.

َسبّْْحُو قولو تعالى: }َواْصِبْر ِلُحْكِم رَبَّْك فَِإنََّك بَِأْعيُِنَنا َوَسبّْْح ِبَحْمِد رَبَّْك ِحيَن تَػُقوـُ، َوِمَن اللَّْيِل فَ 
{ َوِإْدبَارَ   النُُّجوـِ

وثمرتها وجوب احتماؿ الصبر على األذى في تأدية الرسالة، ويأتي مثلو األمر بالمعروؼ والنهي 
 عن المنكر.

 وقولو: }بَِأْعيُِنَنا{ معناه حيث نراؾ ونحفظك.
وقولو تعالى: }َوَسبّْْح ِبَحْمِد رَبَّْك ِحيَن تَػُقوـُ{ قيل: المراد حين تقـو من مجلسك فقل: 

اللهم وبحمدؾ أشهد أف ال إلو إال أنت، استغفرؾ وأتوب إليك فإف ىذا يكوف كفارة سبحانك 
 لما في مجلسو، وروي ذلك مرفوعاً إلى رسوؿ اهلل ذكر ىذا في عين المعاني.

، وقيل: حين تقـو إلى الصالة.  وقيل: حين تقـو من النـو
 وقيل: حين تقـو من القائلة، وأراد صالة الظهر.

 اللَّْيِل َفَسبّْْحُو{ قيل: أراد صل لو صالة المغرب والعشاء، وقيل: في أوقات الليل.وقولو: }َوِمَن 
{ قيل: أراد ركعتي الفجر عن علي، وابن عباس، وأنس بن مالك، وجابر.  وقولو: }َوِإْدبَاَر النُُّجوـِ

 وقيل: صالة الصبح المفروضة عن الضحاؾ.
عن إدبار النجـو فقاؿ: الركعتاف قبل  أنو سأؿ رسوؿ اهلل -عليو السالـ-وروي عن علي 

 الغداة، وعن إدبار السجود فقاؿ: ركعتاف بعد المغرب.
 وقيل: أراد نزىو في جميع أحوالك ليالً ونهارًا.
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 سورة النجم
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

}  قولو تعالى: }ِإْف يَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ
 يعني ظنوا أف إلههم يشفع لهم.



 رتها أنو ال يجوز العمل بالظن في أصوؿ الدين.وثم
نْػَيا{  قولو تعالى: }فََأْعِرْض َعْن َمْن تَػَولَّى َعْن ِذْكرِنَا َوَلْم يُرِْد ِإالَّ اْلَحَياَة الدُّ

 قيل: المراد اعرض عن من أعرض عن ذكر اهلل وىو القرآف اعراض استخفاؼ منك بهم.
 اً، وال تتهالك على إسالمو.وفي الكشاؼ: اعرض عن دعوة من كاف معرض

 ثمرات ذلك سقوط األمر بالمعروؼ إذا عرؼ أنو ال يؤثر.
نْػَيا{ داللة على بطالف قوؿ من يقوؿ: ال يحسن  قاؿ الحاكم: وفي قولو: }َوَلْم يُِرْد ِإالَّ اْلَحَياَة الدُّ

 أف يراد بالطاعة الثواب.
 ْثِم َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّمَم{قولو تعالى: }الَِّذيَن َيْجَتِنُبوَف َكَباِئَر اإلِ 

 اإلثم جنس عاـ، والكبائر نوع منو،
 والكبيرة عندنا على ما صحح ىي ما يزيد عقاب صاحبها على ثوابو.

 وقيل: ما فعل عمدًا.
 والفواحش ما فحش منها، كأنو قاؿ: والفواحش منها خاصة.

 وقيل: ذلك للزنا.
فسروف ىل ىذا االستثناء متصل أو منقطع فقيل: إنو متصل وإف وقولو: }ِإالَّ اللََّمَم{ اختلف الم

 اللمم من الكبائر، ولكن عفي عنو ألجل التوبة، فجعل الكبيرة بعد التوبة من اللمم.
وعنو صلى اهلل عليو: ))ال كبيرة مع االستغفار، وال صغيرة مع اإلصرار(( وىو مروي عن أبي 

 لك عن ابن عباس.ىريرة ومجاىد، والحسن وأبي صالح، وحكى ذ
 وقيل: اللمم ما دوف الشرؾ، عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص.

 وقيل: االستثناء منقطع بمعنى لكن لكن اختلفوا.
قاؿ الحاكم: فالذي عليو مشايخنا أنو الصغائر، وذلك قوؿ أبي علي وأبي مسلم، والقاضي، 

َهْوَف عَ   ْنُو ُنَكفّْْر َعْنُكْم َسيَّْئاِتُكْم{.لقولو تعالى: }ِإْف َتْجَتِنُبوا َكَبائَِر َما تُػنػْ
وقيل: اللمم ما سلف في الجاىلية، وكاف المشركوف يقولوف للمسلمين إنهم كانوا معنا باألمس، 

 فأنزؿ اهلل اآلية عن زيد بن ثابت، وزيد بن أسلم، وروي نحوه عن ابن عباس.
وابن مسعود، وأبي سعيد وقيل: مقدمات الجماع كالقبلة والنظرة، والغمزة، عن ابن عباس 

 الخدري، وحذيفة، ومسروؽ، والشعبي.
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وقيل: ما لم يذكر اهلل تعالى فيو حدِّا وال عذاباً في اآلخرة، عن ابن الزبير وعكرمة، وقتادة 
 والضحاؾ، ومقاتل والكلبي.

، عن سعيد بن المسيب ومحمد بن الحنفية في عين المعان  ي.وقيل: حديث النفس من غير عـز
 وقيل: ىي النظرة األولى.

 وعن الحسن: وقعة تلتها توبة.
وعن الزجاج: ىمة تليها توبة، والمعنى اقتراؼ يليو اعتراؼ، يقاؿ: ألممت بو إذا زرتو 

 فانصرفت، ومنو الماـ الحياء قاؿ:
 ألّمت فحيت ثم قامت فودعت

 
 فلما تولت كادت النفس تذىب

 
اللم بمقدماتالجماع فإف أريد مع التوبة فهي كالكبيرة مع تكملة لهذه األقواؿ إذا قيل: إذا فسر 

التوبة، وإف أريد مع عدـ التوبة فهو يلـز من ذلك أف يباح؛ ألنها مغفورة، وال خالؼ في 
تحريمها، وكذا ما قيل أنو ما لم يذكر فيو حداً وال عذاباً، وقد يقاؿ: اآلية واردة في قصة تيهاف 

 (1) التمار وطلبو لالمرأة وتوبتو.
 قولو تعالى: }َفالَ تُػزَكُّوا َأنُفَسُكْم{ قيل: ال تزكوىا بما ليس فيها، عن أبي علي.

 وقيل: ال تمدحوىا على وجو االستطالة والعجب، أو الزنا عن أبي ىاشم.
 قاؿ جار اهلل: أما لو ذكر طاعتو مسرة وشكراً جاز؛ ألف المسرة بالطاعة طاعة.

ولوف: صمنا صلينا، فنزلت فصارت تزكية النفس تنقسم، إف  قيل: كاف ناس يذكروف طاعتهم فيق
كاف لعجب أو استطالة أو ريا حظر، وإف ذكر طاعتو ليقتدى بو أو ليزيل تهمة عن نفسو حسن، 
 وإف ذكر ذلك إظهار لشكر نعمة اهلل فجوزه الزمخشري، واختلف في ذلك أصحاب الشافعي.

 (2قاؿ في األذكار: )
نَساِف ِإالَّ َما َسَعى{قولو تعالى: }َوِإبْػَراىِ   يَم الَِّذي َوفَّى، َأالَّ َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى، َوَأْف لَْيَس ِلإْلِ

 القراءة الظاىرة َوفَّى بالتشديد، وقرئ بالتخفيف.
 قيل: ىي قراءة سعيد بن جبير،

__________ 
 ( ػ بياض في األصوؿ قدر سطر ونصف تقريبا1)
 ر تقريبا( ػ بياض ؼ )أ(قدر سط2)
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وثمرة قولو: َوفَّى يظهر في تفسيرىا قبل اطالقو يتناوؿ كل وفى وتوفية، من ذلك تبليغ الرسالة، 
والصبر على ذبح ولده، وعلى نار نمرود، وقيامو بأضيافو وخدمتو إياىم بنفسو، وأنو كاف يخرج  

.كل يـو فيمشي فرسخاً يرتاد ضيفاً، فإف وافقو أكرمو وإال نوى الص  ـو
 وعن الحسن: ما أمره بشيء إال وفى بو.

وعن عطاء بن السائب عهد أف ال يسأؿ مخلوقاً، فلما قذؼ في النار قاؿ لو جبريل وميكائيل: 
 ألك حاجة؟ فقاؿ: أما إليكما فال.

 وعنو : ))وفى عملو كل يـو بأربعة ركعات في صدر النار وىي صالة الضحى((.
 خليلو الذي َوفَّى كاف يقوؿ إذا أصبح أو أمسى: فسبحاف اهلل وروي: ))أال أخبركم ِلَم سمى اهلل
 حين تمسوف إلى قولو تظهروف((.

 وقيل: في مناسك الحج، وقيل: غير ذلك.
يؤخذ الرجل  -عليهما السالـ-وقولو: }َأالَّ َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى{ قيل: كاف بين نوح وإبراىيم 

وعمو وخالو، والزوج بامرأتو، والعبد بسيده، فأوؿ من خالفهم  بجريرة غيره، ويقتل بابنو وأبيو،
 -عليو السالـ  -إبراىيم 

وثمرة ذلك ظاىرة في األحكاـ الدنيوية، ولذلك في أحكاـ اآلخرة، وما ورد أف العاقلة تحمل 
 خاص، وما ورد أف الميت يعذب ببكاء أىلو متأوؿ أنو إذا أوصى بفعل المنهي عنو.

نَساِف ِإالَّ َما َسَعى{وقولو تعالى: }وَ   َأْف لَْيَس ِلإْلِ
 ظاىر اآلية يقضي أف اإلنساف ال ينفعو سعي غيره عموماً، لكن قد أخرج من العمـو صور:
األولى: الدعاء للميت واالستغفار لو، فإف ذلك يلحق، وقد ادعى الحاكم اإلجماع، فكذا 

ى اهلل تعالى استغفار المالئكة النواوي واإلماـ يحيى، وعلل الدعا أنو كالشفاعة، وقد حك
 للمؤمنين.

الصورة الثانية: إذا أوصى إلى غيره لحقو ثواب ما فعل الموصى؛ ألنو نائب عنو بأمره فقد صار 
 ( .1لو سعي )

__________ 
( ػ بياض في األصوؿ قدر ثالثة أسطر أو أربعة اسطر ومن أوؿ الصفحة التالية قدر ثالثة أو 1)

 أربعة أسطر أيضاً 
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قولو تعالى: }َأَفِمْن َىَذا اْلَحِديِث تَػْعَجُبوَف، َوَتْضَحُكوَف َوالَ تَػْبُكوَف، َوَأنْػُتْم َساِمُدوَف، فَاْسُجُدوا 
 لِلَِّو َواْعُبُدوا{

في الكشاؼ: أفمن ىذا الحديث وىو القرآف تعجبوف إنكارًا، وتضحكوف استهزاء، وال تبكوف 
 وي أنو صلى اهلل عليو لم ير ضاحكاً بعد نزولها.والبكاء والخشوع حق عليكم، ور 

 وقولو: }َوَأنْػُتْم َساِمُدوَف{ قيل: الىوف، وقيل: شامخوف، وقيل: ىو غناؤىم حاؿ قراءتو
قاؿ في عين المعاني: سمع اآلية أىل الصفة فبكوا وبكا رسوؿ اهلل وقاؿ: ))ال يدخل النار من 

 مصرًا على معصية اهلل((.بكى من خشية اهلل، وال يدخل الجنة من كاف 
إنا نزف أعماؿ بني آدـ كلها إال البكاء، وإف  -عليو السالـ  -قاؿ وفي الحديث: قاؿ جبريل 

 اهلل ليطفي بالدمعة بحوراً من نيراف جهنم.
قاؿ وفي الحديث: ))إف ىذا القرآف نزؿ بحزف فإذا قرأتموه فابكوا، فإف لم تبكوا فتباكوا(( 

 لطيب:وفي ىذا المعنى ألبي ا
 إذا سكبت الدموع على خدود

 
 تبين من بكا ممن تباكا

 
 وقد ظهرت ثمرات ذلك.

وقولو: ?فَاْسُجُدوا لِلَِّو َواْعُبُدوا? قاؿ في الحاكم عن أبي علي أراد الصالة وغيرىا من عباداتو 
 التي أمر بها.

ة التالوة، وفي عين المعاني: قيل: اسجدوا في الصالة، واألصح أنو على االنفراد وىي سجد
ويكوف ىذا حجة في وجوب سجود التالوة؛ ألف ظاىر األمر يقتضي الوجوب، وعندنا أنها 

سنة؛ ألف في حديث زيد بن ثابت قاؿ: عرضت النجم على رسوؿ اهلل فلم يسجد، وفي حديث 
ابن عمر أنو قرأ بالنجم فسجد وسجد معو المسلموف إال رجلين، فلما سجد وترؾ ولم ينكر 

الوجوب، وعلى أف السجود كاف ندباً، وفي حديث ابن عباس أنو لم يسجد في  دؿ على عدـ
 شيء من المفصل منذ تحوؿ إلى المدينة.

 قاؿ في عين المعاني: واآلية حجة على الشافعي؛ ألنو قاؿ: ال سجود في المفصل.
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 سورة القمر
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ُهْم{  قولو تعالى: }فَػتَػَوؿَّ َعنػْ
اِعي{ يطلبوف وا لمعنى اعرض عنهم ىذا تهديد، والمعنى اعرض عنهم اليـو فإنهم }يَػْوـَ َيدُْع الدَّ

 شفاعتك فال تشفع لهم، وتوقف على ?فتوؿ عنهم? وتبتدئ بيـو
 قيل: والمعنى فتوؿ عنهم في ذلك اليـو فال تشفع لهم فيوصل.

}  قولو تعالى: }ِفي يَػْوـِ َنْحٍس ُمْسَتِمرٍّ
، وقرئ في يـو نحس بتنوين يـو ونحس، مثل: ومعناه يـو  عذاب، والقراءة الظاىرة بإضافة اليـو

 }ِفي َأيَّاـٍ َنِحَساٍت{
واختلف في قولو مستمر ىل ىو صفة للنحس أو ليـو أو للريح، فإف جعلو صفة للعذاب فقيل 

زعتهم، المعنى مستمر بهم إلى نار جهنم، وإف جعل صفة للريح، فألنها استمرت عليهم حتى أف
وإف جعل صفة لليـو فهذا توىم أف آخر ربوع مستمر شؤمو؛ ألنو قد روى أف ذلك اليـو آخر 

 يـو في الشهر، ال يدور.
وقاؿ الحاكم: فإف قيل قد ورد قولو تعالى: }ِفي َأيَّاـٍ َنِحَساٍت{ وورد قولو: ?سبع لياؿ وثمانية 

ـ الوقت والوقت قد يقصر وقد يطوؿ، أياـ حسوما? فكيف الجمع بينهما وأجاب بأنو أريد باليو 
فال تدؿ اآلية أف أخر ربوع مستمر سومو، كما روي في الحديث: أخر ربوع ثقيل على محمد 

 وعلى أمة محمد.
، وقد تقدـ أف  وإف قلنا: قد فسر اليـو بأنو أخر ربوع فعل المراد ابتداء العذاب في ىذا اليـو

فر، وأما إذا لم يعتقد ولكن قاؿ: إف اهلل تعالى يجري اليـو ال تأثير لو، وأف من اعتقد تكفيره ك
العادة بالمضرة فيو كما أجرى العادة بالمطر في أوقات مخصوصة فالمنصور باهلل قاؿ: يأثم إف 

 عمل بذلك ولم يعتقد تأثيره.
نَػُهْم{  قولو تعالى: }َأفَّ اْلَماَء ِقْسَمٌة بَػيػْ
 ثمرة ذلك صحة قسمة الماء باألياـ.
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 سورة الرحمن
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }َىْل َجَزاُء اإِلْحَساِف ِإالَّ اإِلْحَساُف{



 قيل: المعنى ىل جزاء اإلحساف في العمل إال اإلحساف في الثواب.
وعن محمد بن الحنفية: ىي مشتملة للبر والفاجر، وقد استدؿ أىل المذىب بها في مواضع 

از قبوؿ ىدية من علم مصلحة دينية إذا لم يقصد المعلم العوض، المجازاة فيدخل في ىذا جو 
ويدخل في ىذا جواز صرؼ الزكاة إلى من تقدـ منو إحساف أو شفاعة إلى قادٍر إذا لم يكن 
الصرؼ ليفعل لو في المستقبل، وكذا من أضاؼ أىل الزكاة فصرفوا إليو زكاتهم، ألجل كونو 

وكذا من تزوج من غيره فأىدى إلى الولي ىدية أضافهم ال لكونو يضفهم في المستقبل، 
مشروطة، وكذا من أحسن إليو كافر فكافأه جاز ذلك، ولذلك أرسل بقميصو إلى ابن أبي؛ ألنو  

 كاف كسا العباس قميصاً، وكذا من أقرض قرضاً فقضى أكثر ولم يقصد أف القرض ليزاد لو.
 {قولو تعالى: }ِفيِهَما فَاِكَهٌة َوَنْخٌل َورُمَّافٌ 

فسرت الفاكهة بما يستطرؼ، وقد قاؿ المؤيد باهلل في حقيقتها: إنها اسم لكل ثمرة جرت 
العادة بأكلها على سبيل التنقل في غالب األحواؿ، فتدخل في ىذا العنب والرماف والنخيل 

 فيحنث بها من حلف ال أكل الفاكهة.
 الفاكهة على العنب،وعند أبي حنيفة ىذه األشياء ليست بفاكهة، وفي سورة ?عبس? عطف 

أجبنا بوجهين: األوؿ: أف األيماف غير مبنية على اللغة والقرآف، إنما ىي مبنية على العرؼ، 
ولهذا قاؿ تعالى: }َوُىَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا ِمْنُو َلْحماً َطرِيِّا{ وح يقوؿ: من حلف من 

وقاؿ تعالى: }َوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنُو ِحْلَيًة اللحم لم يحنث بلحم السمك بل العبرة بالعرؼ، 
تَػْلَبُسونَػَها{ وح زعم أف اللؤلؤ ليس من الحلية اعتبر العرؼ، وقاؿ تعالى: }َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي 

اأَلْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّو ِرْزقُػَها{ ومن حلف ال اشترى دابة لم يحنث بشرى شاة عند أبي حنيفة، 
 قوؿ الشافعي وأبو يوسف ومحمد.وما ذىبنا إليو ىو 
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الجواب الثاني: أف التقدير فيهما فاكهة ونخل ورماف، فأفرد النخل والرماف بياناً لفضلهما، 
فكأنهما لما لهما من المزية جنساف أخراف كما ورد قولو تعالى: }َمْن َكاَف َعُدوِّا لِلَِّو َوَمالَِئَكِتِو 

يَكاَؿ{ أو ألف النخل ثمرة فاكهة وطعاـ، والرماف فاكهة ودواء، فلم يخلصا َوُرُسِلِو َوِجْبرِيَل َومِ 
 للتفكو، ىكذا قالو جار اهلل.

 
 سورة الواقعة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم



 قولو تعالى: }السَّاِبُقوَف السَّاِبُقوَف، ُأْولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَف{
و، والمعنى السابقوف إلى الطاعة ىم بعضهم وقف على السابقوف األوؿ، ويكوف الثاني خبراً عن

 السابقوف إلى الجنة.
 وقيل: السابقوف الثاني تأكيد لألوؿ، والخبر }ُأْولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَف{ وصحح الوقف على الثاني.

: وليس بذاؾ؛ ألف الثاني ذكر بياف لألوؿ، ومعنى السابقوف ما علمت -رحمو اهلل-قاؿ جار
حاب اليمين، وما أصحاب الشماؿ، كقوؿ أبي النجم: وشعري صفتهم؛ ألنو في مقابلة ما أص

 شعري أي ما انتهى إليك المعنى.
 قيل: السابقوف ىم الذين صلو إلى القبلتين عن ابن سيرين.

وقيل: الذين سبقوا إلى اتباع األنبياء عن أبي علي. وقيل: طاعة اهلل، وقيل: إلى الرواح إلى 
 المساجد، وأوؿ من يخرج إلى الجهاد.

عليو -وقيل: السابقوف إلى الهجرة عن ابن عباس، وقيل: إلى الصالة الخمس عن علي 
 .-السالـ

 وقيل: إلى اإلسالـ عن عكرمة، وقيل: إلى الجهاد عن الضحاؾ.
 وقيل: إلى كل خير عن القرطبي.

 وقيل: إلى التوبة وأعماؿ البر عن سعيد بن جبير.
ساف، وقواه الحاكم لعمـو الكالـ، والمعنى ىم وقيل: السابقوف إلى ما دعا إليو عن ابن كي

 السابقوف إلى الجنة.
 وثمرة ذلك الحث على البدار في الطاعات، وفي ىذا: صور:

 األولى: التعجل بالصلوات، فأما المغرب فقد أجمع العلماء أف تعجلها أفضل.
.قاؿ اإلماـ يحيى: إال قـو من الرافضة ال يلتفت إلى خالفهم، فقالوا: تؤخر إ  لى اشتباؾ النجـو

 وأما سائر الصلوات فقاؿ القاسم وخرج للهادي أف تعجيل الصلوات أفضل ألخبار كثيرة:
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منها " أفضل األعماؿ الصالة " ألوؿ وقتها، وىذا قوؿ الناصر، وفي حديث ابن مسعود سألت 
األخبار نحو ما  رسوؿ اهلل : أي األعماؿ أفضل؟ فقاؿ: ))الصالة ألوؿ وقتها(( وغير ذلك من

روي أنو كاف يصلي إذا اشتد الحر، وفي حديث خباب أنهم شكوا إلى رسوؿ حر الرمضاء فلم 
 يشكهم، وقاؿ: ))صلوا إذا زالت الشمس((.

وقاؿ أبو حنيفة: ورواية عن مالك والشافعي: يؤخر الظهر في شدة الحر لقولو : ))إذا اشتد 



 فابردوا بالصالة((.
عبد اهلل قاؿ: كنت أصلي الظهر مع رسوؿ اهلل فأخذ قبضة من  وفي السنن عن جابر بن

الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر، وفيها عنو : ))إذا اشتد الحر 
 فابردوا بالصالة((.

وفيها عن ابن مسعود قاؿ: كاف قدر صالة النبي في الشتاء بثالث أقداـ إلى خمسة أقداـ، 
 اـ إلى تسعة أقداـ، فهذا سبب الخالؼ، وعمـو اآلية بالتعجيل.وفي الصيف خمسة أقد

وأما العصر فالتعجيل عندنا أفضل، وىو قوؿ األكثر لعمـو األخبار، وألف ذلك من السباؽ إلى 
الخير والمسارعة، وقد قاؿ تعالى: }َوالسَّاِبُقوَف السَّاِبُقوَف{ وقاؿ تعالى: }ُيَسارُِعوَف ِفي 

َراِت{ وعند   ح األفضل التأخير مهما صليت والشمس بيضاء نقية،اْلَخيػْ
حجة أبي حنيفة ما روى أبو داود باإلسناد أنو كاف يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، 

 وأما العشاء فتعجيلها أفضل عندنا، لما تقدـ.
 وقاؿ أبو حنيفة: األفضل تأخيرىا إلى الثلث أو النصف،

 ضل للخبر الوارد فيها.وقد قاؿ المؤيد باهلل: تأخيرىا أف
قاؿ في السنن عن النعماف بن بشير قاؿ: أنا أعلم الناس بوقت ىذه الصالة صالة العشاء 

 اآلخرة كاف رسوؿ اهلل يصليها لسقوط القمر لثالث،
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وفيو باإلسناد إلى عبد اهلل بن عمر قاؿ: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسوؿ اهلل لصالة العشاء فخرج 
ذىب ثلث الليل أو بعده فال أدري أشيء شغلو أـ غير ذلك، فقاؿ حين خرج:  إلينا حين

( ثم أمر المؤذف 1))تنتظروف ىذه الصالة لوال أف تثقل على أمتي لصليت بهم ىذه الساعة(( )
 فأقاـ الصالة.

وفيها عن أبي سعيد الخدري لم يخرج فقد انتظروه حتى مضا نحو من شطر الليل فصلى بهم، 
مو : ))لم تنالوا في صالة ما انتظرتم الصالة، ولوال ضعف الضعيف، وسقم السقيم وكاف من كال

 ألخرت ىذه الصالة إلى شطر الليل((.
 وأما صالة الفجر فتعجيلها ىو األفضل عندنا.

__________ 
 ( ػ في موسوعة التخريج الكبرى واألطراؼ الشاملة :1)

، 639/ح443/ص1، ج639/ح442/ص1أخرجو مسلم في صحيحو ج



 .640/ح443/ص1ج
، 575/ح216/ص1، ج546/ح209/ص1و البخاري في صحيحو ج

 .811/ح290/ص1ج
 .5202/ح174/ص8، ج537/ح268/ص1و النسائي في سننو ج

 .1536/ح404/ص4، ج1530/ح399/ص4و ابن حباف في صحيحو ج
 .344/ح177/ص1و ابن خزيمة في صحيحو ج

 ،421/ح114/ص1، ج420/ح114/ص1، ج419/ح114/ص1و أبو داود في سننو ج
 .14992/ح367/ص3، ج3760/ح396/ص1و ابن حنبل في مسنده ج
 .5926/ح518/ص3و الحاكم في مستدركو ج

 .0/ح157/ص1و الطحاوي في شرح معاني اآلثار ج
 ،240/ح120/ص20، ج10209/ح132/ص10و الطبراني في معجمو الكبير ج
 .11073/ح314/ص6، ج9522/ح452/ص5و النسائي في سننو الكبرى ج

 .132/ح256/ص1و الحارث / الهيثمي في مسنده )الزوائد( ج
، 1959/ح451/ص1، ج1954/ح450/ص1و البيهقي في سننو الكبرى ج

 .4766/ح65/ص3ج
 .5306/ح207/ص9، ج1936/ح443/ص3و أبو يعلى في مسنده ج

 8083/ح197/ص2، ج3344/ح291/ص1و عبد الرزاؽ في مصنفو ج
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وؿ الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبي ثور وداود، قالوا: األفضل أف قاؿ في النهاية: وىو ق
يتغلس بها لما تقدـ، وألنو روي في سنن أبي داود باإلسناد إلى عائشة أنها قالت: كاف رسوؿ 

 اهلل ليصلي الصبح فتنصرؼ النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
ر، وفي السنن عن رافع بن خديج قاؿ: قاؿ رسوؿ وقاؿ أبو حنيفة: األفضل تأخيرىا إلى األسفا

 ( .1اهلل : ))أصبحوا بالصبح فإنو أعظم ألجوركم أو أعظم لألجر(( )
وفي النهاية أنو قاؿ: ))أسفروا بالصبح فكل ما أسفرتم فهو أعظم لألجر، وجاءت أخبار منها 

 مثل المهجر إلى الصالة كمثل المهدي بدنة إلى آخره.
لتبكير بالرواح إلى الجمعة، وقد تظاىرت األخبار باستحباب تأخير الرواح نحو الصورة الثانية: ا

قولو : ))من راح في الساعة األولى فكأنما قرب بدنة(( واختلف أىل الحديث ما أراد بالساعة 



األولى؟ فقيل: أوؿ ساعة بعد الفجر فتكوف الساعات ملكية؛ ألنو قد روي أف أصحاب رسوؿ 
 يها في الفوانيس يعني في الغلس.اهلل كانوا يمشوف إل

 وقيل: أراد بالساعة األوقات من بعد الزواؿ.
الصورة الثالثة: تعجيل الزكاة وتعجيل الفطرة وقد نص المؤيد باهلل على أف تعجيل الزكاة أفضل 

 مع أف الناصر ومالك يقوالف إف التعجيل قبل كماؿ الحوؿ ال يجزي.
ف كاف أفضل مع أف في ذلك خالفاً، واحتجوا بأنو وقاؿ القاسم: إف عجل الفطرة في رمضا

تعجل من عمو العباس فكاف أفضل؛ ألنو مسارعة إلى الخيرات ولم يقبلوا االحتياط في التأخير 
ىو األخذ باإلجماع أفضل، وكالـ القاضي جعفر يشير إلى أف األخذ باإلجماع أفضل، واآلية 

 عامة أف المسابق إلى الخير أفضل.
 }ُأْولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَف{ يعني من رحمة اهلل تعالى وكرامتو. وقولو تعالى:

__________ 
 ابن االشعث السجستاني : - 1( ػ سنن أبي داود ج1)

 الطبراني : - 4و المعجم الكبير ج
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قاؿ في الكشاؼ والتهذيب: قيل الناس ثالثة: رجل ابتكر الخير في حداثة سنة ثم داـو عليو 
الدنيا فهذا السابق المقرب، ورجل ابتكر عمره بالذنب وطوؿ الغفلة، ثم تراجع  حتى خرج من

بتوبة فهذا صاحب اليمين، ورجل ابتكر الشر في حداثة سنو ثم لم يزؿ عليو حتى خرج من 
 الدنيا فهذا صاحب الشماؿ.

لعظيم، ومنو قولهم: بلغ قولو تعالى: }وََكانُوا ُيِصرُّوَف َعَلى اْلِحنِث اْلَعِظيِم{ قيل: الحنث الذنب ا
الصبي الحنث وقيل الحنث في اليمين؛ ألنهم كانوا يقسموف جهد أيمانهم ال يبيعث اهلل من 

 يموت.
 وقيل: الشرؾ؛ ألف الشرؾ نقض عهد اهلل.

 وقيل: اليمين الغموس.
 الثمرة قبح اليمين الغموس، وأما الحنث في المباح فجوز الشافعي وبعض أىل المذىب.

وأبي حنيفة، والقاضي زيد، وأبي مضر، والزمخشري ال تجوز، وقد يحتج بهذه  وعن الناصر
 اآلية، واالحتجاج محتمل؛ ألف الظاىر في الحنث أنو الذنب.

وقاؿ اإلماـ يحيى بن حمزة :بل الحنث أفضل؛ ألف بقاه على منع النفس من المباح لمخالفة 



 للمصلحة التي أرادىا تعالى، وىو جواز المباح.
ـْ َنْحُن الزَّاِرُعوَف{ عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو: ))ليقولن أحدكم قولو ت عالى: }َأَأنْػُتْم تَػْزَرُعونَُو َأ

زرعت وليقل حرثت(( ومأخذه من اآلية أف اهلل أثبت لهم الحرث وجعلو تعالى مختصاً بالزرع، 
 ىذا فرؽ في اللفظ وإف كاف المعنى بالحرث والزرع واحد.

 ُو َلُقْرآٌف َكرِيٌم، ِفي ِكَتاٍب َمْكُنوٍف، اَل َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَف{قولو تعالى: }ِإنَّ 
باإلدغاـ، وقرئ المتطهروف والمطهروف، القراءة الظاىرة ال يمسو إال المطهروف باإلدغاـ، وقرئ 

 المتطهروف،والمطهروف من أطهرىم الغير،
 وقد اختلف المفسروف في أطراؼ من تفسير ىذه اآلية.

األوؿ: قولو تعالى: }ِإنَُّو َلُقْرآٌف َكرِيٌم{ ما موقعو فهذا جواب القسم فإنو تعالى أقسم بمواقع 
 النجـو أف ىذا الكالـ الذي جاء بو النبي قرآف كريم، وىذا الظاىر.

(2/269) 

 

وقيل: ىو بدؿ من قولو: }َوِإنَُّو َلَقَسٌم{ والقسم وقع بو، وقد روي عن ابن عباس ومجاىد في 
تفسير مواقع النجـو أف المراد نجـو القرآف؛ ألنو نزؿ نجوماً، ثم بين المواقع بقولو: }ِإنَُّو َلُقْرآٌف  

 َكرِيٌم{ فهذا خالؼ.
الخالؼ الثاني: إلى ما يعود الضمير في قولو تعالى: }الَ َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَف{ فقيل: يعود إلى 

، وىذا مروي عن ابن عباس والحسن، واألصم، وأبي الكتاب المكنوف، وىو اللوح المحفوظ
 علي.

 وقيل: يرجع إلى القرآف، وىذا مروي عن عمر وسعد وسلماف، وقتادة.
الخالؼ الثالث: يتعلق بقولو: }الَ َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَف{ ىل ىذا خبر أو نهي؟ فقيل: إنو خبر 

المطهروف بالعصمة من الذنوب، وىذا مروي وذلك اللوح المحفوظ أنو ال ينالو إال المالئكة 
 عن ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، وأنس، وجابر بن زيد، ومجاىد.

 وقيل: إنو نهي، وأف الضمير يرجع إلى القرآف.
 قاؿ في النهاية: وإذا قرأ يمسو بفتح السين لم يحتمل إال النهي.

ُو{ نهي، واختلفوا ما أراد من قولو: }ِإالَّ الخالؼ الرابع: يتركب على قولنا إف قولو: }الَ َيَمسُّ 
 اْلُمَطهَُّروَف{ فقيل: أراد من الجنابة.

 وقيل: المؤمنوف المتطهروف من الشرؾ دوف اليهود والنصارى وسائر المشركين.
 وقيل: الطاىر من الحدث والجنابة مع ثمرات اآلية أحكاـ تتركب:



صحف عند أكثر العلماء، وىو كاإلجماع، األوؿ: أنو ال يجوز للجنب وال للحائض مس الم
 وحكي عن داود والحاكم جواز ذلك.

وجو التحريم قولو تعالى: }الَ َيَمسُُّو ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَف{ وذلك يحتمل النهي كقولو : ))المؤمن أخو 
 المؤمن ال يظلمو وال يسلمو وال ينبغي لو أف يظلمو(( أي ال ينبغي لو أنو يظلمو، ووجو آخر وىو
ما ورد في حديث عمر عنو : ))ال يمس القرآف إال طاىر(( وحديث عمر وابن حـز أنو كتب لو  

 كتاباً حين بعثو إلى البحرين وال يمس القرآف إال طاىر.
 وسعد وىو كاإلجماع. -عليو السالـ-الوجو الثالث: أف ذلك مروي عن علي 
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رآف؛ ألف قد فسر قولو تعالى: }ِإالَّ الحكم الثاني: ال يجوز تمكين الكافر من مس الق
 اْلُمَطهَُّروَف{ أراد من الشرؾ، وألنو نهى أف يسافر بالقرآف إلى أرض العدو وذلك خشية مسو.

 الحكم الثالث: في مس المحدث للقرآف،
وىذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، فالمروي عن زيد بن علي، والناصر، ـو باهلل والمنصور 

حكي عن ابن عباس والشعبي والضحاؾ، والحكم وداود، و أبي علي، وأشار إليو باهلل وىو م
قاضي القضاة ورواه في )الروضة والغدير( عن القاضي جعفر، وصححو األمير الحسين ، 

 واألمير محمد بن الهادي، صاحب )الروضة والغدير( جواز ذلك.
عي وح ومالك أنو ال يجوز، : وخرج للهادي، وع وط والشاف -عليو السالـ  -وقاؿ القاسم 

 وسبب الخالؼ أف المجوزين احتجوا بوجوه ثالثة:
األوؿ: أف األصل البراءة األصلية، وداللة اآلية محتملة كما تقدـ، وداللة الخبر محتملة كذلك 

مع أف أىل الحديث اختلفوا في أحاديث عمر بن حـز فبطل االستدالؿ وبقيت اإلباحة 
 األصلية.

ف القراءة المقصودة قد جازت للمحدث باإلجماع، وإذا جاز المقصود جاز الوجو الثاني: أ
 التابع، وىو اللمس.

الوجو الثالث: أف األمة أجمعت إجماعاً معلوماً في كل عصر وفي كل قطر أف صبياف المكتب 
( يمسوف المصحف وىم محدثوف من دوف تناكر، و إف كاف ال يجوز لما أجمعوا على 1)

 ير.السكوت وعدـ النك
وقاؿ في النهاية وؾ: منع بحديث عمرو بن حـز ال باآلية فإنو حملها على اللوح وعلى 

 المالئكة، ورخص الصبياف؛ ألنهم غير مكلفين.



وأما من منع فأخذ باآلية وحمل على أنها للنهي، والنهي يتعلق بمس القرآف، واألخذ بالخبر، 
ا تقدـ، والخبر محتمل أنو أراد بالظاىر وأجيب بأف المحتمل ال يكوف حجة، واآلية محتملة كم

 من ليس بجنب وال حائض؛ ألنو يطلق عليهما اسم الظاىر حقيقة.
 قاؿ المؤيد باهلل في اإلفادة: والمستحب أف ال يمس القرآف إال من كاف على وضوء.

 قاؿ في الكشاؼ: ومن الناس من حمل اللمس على القراءة، يعني أف ذلك مستحب.
__________ 

 ػ المدرسة تمت( 1)
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 وعن ابن عمر: أحب أف ال يقرأ إال وىو طاىر، وقد جعلت الطهارة من آداب القارئ.
قولو تعالى: }َفَسبّْْح بِاْسِم رَبَّْك اْلَعِظيِم{ ثمرتها وجوب التسبيح ؛ ألف اهلل تعالى أمر بو، لكن 

 .اختلف ما أريد بو فقيل: التنزيو عن كل صفة ال تليق بو تعالى
 وقيل: أريد بو الصالة، وتكوف داللتها مجملة
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 سورة الحديد
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الَّ قولو تعالى: }آِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َوَأْنِفُقوا ِممَّا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفيَن ِفيِو{ وقولو تعالى: }َوَما َلُكْم أَ 
ِو ِميَراُث السََّماَواِت َواأَلْرِض الَ َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن َأنْػَفَق ِمْن قَػْبِل اْلَفْتِح تُػْنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّو َولِلَّ 

ِرُض َوقَاَتَل ُأْولَِئَك َأْعَظُم َدرََجًة ِمَن الَِّذيَن َأنْػَفُقوا ِمْن بَػْعُد َوقَاتَػُلوا{ وقولو تعالى: }َمْن َذا الَِّذي يُػقْ 
 َضاِعَفُو َلُو َوَلُو َأْجٌر َكرِيٌم{.اللََّو قَػْرضاً َحَسناً فَػيُ 

 ثمرة ذلك الحث على الصدقات واإلنفاؽ وذلك من وجوه:
 األوؿ: أنو تعالى جعل اإلنفاؽ مقروناً باإليماف باهلل واإليماف برسلو.

الثاني: أنو تعالى جعلهم مستخلفين فيو، بمعنى أنها هلل تعالى، وأنها ليست بأموالكم في 
عليو إال بمنزلة الوكالء والنواب، فليهن عليكم اإلنفاؽ منها كما يكوف ذلك  الحقيقة، وما أنتم

فيمن أنفق ماؿ غيره، أو أنو تعالى جعلكم مستخلفين ممن قبلكم فاغتروا بحالهم كيف انتقل 
 منهم إليكم، وسينتقل منكم إلى غيركم، فال تبخلوا.



 ي الحض عليو.الثالث: أنو تعالى أعاد ذكر اإليماف واإلنفاؽ تأكيداً ف
 الرابع: أنو تعالى وعدىم باألجر.

الخامس: أنو وصف ىذا األجر الذي ىو الثواب بالكثر، قيل: معناه عظيم دائم ال يشوبو ما 
 ينغصو.

السادس: أنو تعالى أعاد الحث عليو بقولو تعالى: }َوَما َلُكْم َأالَّ تُػْنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّو{ أي: أي 
 مانع وصارؼ لكم.

السابع: أنو تعالى بين أف األمواؿ ال تبقى لهم بل يرثها اهلل تعالى، بمعنى أنو يفني الخلق وال 
يبقى إال ىو، وىذه األمواؿ تزوؿ منكم، فكاف اإلنفاؽ ىو الباقي لكم، وجاء في الحديث عنو 
 : ))يقوؿ ابن آدـ مالي مالي وليس لك من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو

 تصدقت فأمضيت((.
 الثامن: قولو تعالى: }َمْن َذا الَِّذي يُػْقِرُض اللََّو قَػْرضاً َحَسنًا{ فاستدعى اإلنفاؽ.
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 التاسع: أنو تعالى أضاؼ القرض إلى نفسو فكاف ما صار إلى الفقير صار إليو.
يصير عوضو العاشر: أنو جعل اإلنفاؽ كالفرض الذي يلـز عوضو بمعنى أنو ال يفوتكم بل 

 إليكم.
الحادي عشر: أنو تعالى جعل ما يعطي الفقراء كالقرض مع اهلل فكأنو كالكفيل، والضمين 

 بعوضو.
 الثاني عشر: قولو تعالى: }فَػُيَضاِعَفُو َلُو{ قيل: من سبع إلى سبعين إلى سبعمائة.

 وقيل: إف اإلنفاؽ منقطع، والجزاء دائم.
 ْجٌر{.الثالث عشر: قولو تعالى: }َوَلُو أَ 

 الرابع عشر: قولو تعالى: }َكرِيٌم{ أي خالص ال تشوبو صفة نقص.
الثمرة الثانية: أف اإلنفاؽ يختلف ثوابو بحسب اختالؼ موقعو، فما صادؼ الحاجة وعظم نفعو  

ُأْولَِئَك  كاف ثوابو أكثر، وذلك من قولو تعالى: }الَ َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن َأنْػَفَق ِمْن قَػْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتلَ 
َأْعَظُم َدرََجًة ِمَن الَِّذيَن َأنْػَفُقوا ِمْن بَػْعُد َوقَاتَػُلوا{ أي المنفقين قبل الفتح من المهاجرين واألنصار 
أعظم درجة؛ ألف نفقتهم وقت شدة الحاجة، وقبل أف يدخل الناس في دين اهلل أفواجا، وقبل 

 أف يعز اإلسالـ.
رسوؿ اهلل : ))لو أنفق أحدكم مثل أحد ذىباً ما بلغ مد قاؿ جار اهلل: وىم الذيم قاؿ فيهم 



أحدىم وال نصفو(( ويستخرج من ىذا أف المتصدؽ إذا علم من ىو أشد حاجة في غير بلده 
فاألفضل أف يحمل الصدقة النفل والفرض إليو، ولو تلف الماؿ والصدقة المحمولة فال ضماف 

 على أنها ال تنتقل إلى الذمة. عليو إف لم يتراخ، قيل: ذلك ألنو لم يفرط بناء
الثمرة الثالثة: أف للمهاجرين واألنصار الذين سبقوا إلى ىذه النفقة قبل الفتح فضيلة ليست 

 لغيرىم.
الثمرة الرابعة: التوفر على حسن الصدقة؛ ألنو تعالى قاؿ: }قَػْرضاً َحَسنًا{ قيل: ال منة معو وال 

 أذى.
 ؿ، وقيل: يفعلو خالصاً هلل.وقيل: في وجوه البر، وقيل: من الحال

 والظاىر أنو تعالى أراد النفقة عموماً في الواجب وغيره، وقيل: ىذا في الفرض.
 وعن الحسن ىو التطوع.
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 وفي عين المعاني: قيل الفرض أف يقوؿ سبحاف اهلل والحمد هلل، وال إلو إال اهلل، واهلل أكبر.
 وعن زيد بن أسلم: النفقة على األىل.

 عن الحسن :التطوع.و 
 وعن ابن حباف: النفقة في سبيل اهلل.

الخامسة: أف الفقير ال منة عليو في أخذ الصدقة، ىذا ذكره في الحاكم عن بعضهم؛ ألف 
صاحبو يستحق العوض على اهلل تعالى، كما يستحق المقرض، وىذا محتمل على المذىب، 

 الوضوء ألجل المنة.وقد قالوا: من بذؿ لو ماؿ لم يجب عليو قبولو للحج و 
قاؿ بعض المتأخرين من السادة: إذا دفع إلى الفقير الزكاة لزمو قبولها للحج والوضوء، وفرؽ 

 بين الواجب والنفل.
 قولو تعالى: }َأَلْم يَْأِف لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْف َتْخَشَع قُػُلوبُػُهْم ِلذِْكِر اللَِّو َوَما نَػَزَؿ ِمَن اْلَحقّْ{

 ي ألم يحن،معنى ألم يأف، أ
َر نَاِظرِيَن ِإنَاُه{ أي منتهاه، وقوؿ بعضهم:  ومنو قولو تعالى: }َغيػْ

 ( الجهال1ألم يأف لي يا قلب أف تترؾ )
 

 النزوؿ: قيل: نزلت في المنافقين، والمعنى ألم يأف للذين آمنوا بألسنتهم ال بقلوبهم.
 وقيل: نزلت في المؤمنين عن ابن مسعود.



 ، وسعة الرزؽ خاضوا في المزح واللعب والكالـ فيما ال يعنيهم.قيل: لما أصابهم الخصب
 وقيل: في قـو كانت وظائفهم في الخير قبل الهجرة أبلغ.

 وعن ابن مسعود: ما كاف بين إسالمنا وبين أف عوتبنا بهذه اآلية إال أربع سنين.
 لقرآف.وعن ابن عباس: أنو تعالى عاتيهم بهذه اآلية على رأس ثالثة عشرة من نزوؿ ا

وثمرتها البعث على أف اإلنساف ال ينقص شيئاً من وضائفو التي يعتادىا، وقد قاؿ العلماء من 
 فاتو من الوظائف في وقت قضاه في الوقت اآلخر لئال يتساىل.
 ومن ثمراتها: استعماؿ الخشوع لقراءة القرآف، والتدبر للقارئ.

يديو وعنده قـو من أىل اليمامة فبكوا  إف ىذه اآلية قرئت بين -رضي اهلل عنو-وعن أبي بكر 
 بكاءاً شديداً فنظر إليهم فقاؿ: ىكذا كنا حتى قست القلوب.

 قاؿ الحاكم: وفيها تحذير من مثل حاؿ من قلنا في قسوة القلب.
__________ 

 ( ػ في )ب( أترؾ1)
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 بهذه اآلية.قاؿ: وقد روي أف سبب توبة الفضيل بن عياض، وعبد اهلل بن المبارؾ كاف 
فكاف يتقطع الطريق، فسمع ليلة قارئاً يقرأ القرآف يعني فبلغ ىذه اآلية  -رحمو اهلل-أما الفضيل 

 فقاؿ: بال قد آف وتاب.
 وأما عبد اهلل فكاف في بستاف يشرب ويضرب بالعود فسمع قارئاً يقرأ: }َأَلْم يَْأِف{ فتاب.

ِقيَن َواْلُمصَّ  َرُضوا اللََّو قَػْرضاً َحَسناً ُيَضاَعُف َلُهْم َوَلُهْم َأْجٌر  قولو تعالى: }ِإفَّ اْلُمصَّدّْ دّْقَاِت َوَأقػْ
 َكرِيٌم{

 ىذا مبالغة في الحث على الصدقة كما تقدـ.
 قولو تعالى: }َساِبُقوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُّْكْم{

 ىذا أمر بالمبادرة إلى األعماؿ المؤدية إلى المغفرة من اإليماف والطاعات.
 وثمرتها لزـو المبادرة فوراً بالتوبة من المعاصي، وذلك وفاؽ.

وأما أداء الواجبات فمن قاؿ أنها للفوز جعلها حجة لو، ومن قاؿ أنها للتراخي جعل األمر 
 للندب؛ ألف العمـو قد بطل وفاقاً، وذلك بتأخير ما ىو مؤقت.

تَػْفَرُحوا ِبَما آتَاُكْم َواللَُّو الَ ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍؿ َفُخوٍر،  قولو تعالى: }ِلَكْيالَ تَْأَسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوالَ 
 الَِّذيَن يَػْبَخُلوَف َويَْأُمُروَف النَّاَس بِاْلُبْخِل َوَمْن يَػتَػَوؿَّ َفِإفَّ اللََّو ُىَو اْلغَِنيُّ اْلَحِميُد{.



فرح على حاصل، وقبح ثمرة ىذه اآلية لزـو الصبر على المصائب فال تحزف على فائت، وال ت
 الخيال واالفتخار، والبخل بالواجب، واألمر بالبخل بذلك.

: فإف قلت فال أحد يملك نفسو عند مضرة تنزؿ بو وال منفعة ينالها -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل
 أف ال يحزف وال يفرح.

، ورجاء قلت: المراد الحزف المخرج لصاحبو إال ما يذىل صاحبو عن الصبر والتسليم ألمر اهلل
ثواب الصابرين، والفرح الملهي عن الشكر، فأما الحزف الذي ال يكاد اإلنساف يخلو منو مع 

 االستسالـ والسرور بنعمة اهلل مع الشكر فال بأس بهما.
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وفي عين المعاني: ليس أحد إال وىو يفرح ويحزف، ولكن ينبغي أف يكوف الفرح شكرًا بإعطائو 
راً على قضائو ال ضجر، إنما يذـ من الحزف الضجر والجزع، ومن الفرح ال بطرًا، والحزف صب

 ( الفائت ال يتالفا بالعبرة ، واآلتي ال يستداـ بالحبرة، قيل:1األشر والبطرولبرز جمهر )
 ال تطل الحزف على فائت

 
 فقل ما يجدي عليك الحزف

 
 شتاف محزوف على ما مضى

 
 ومظهر حزناً بما لم يكن

 
بن سعيد: دخلت على بعض أحياء العرب فإذا أنا بقضاء مملوء من اإلبل الميتة  قاؿ وعن قتيبة

بحيث ال تحصى، ورأيت شخصاً على تل يغزؿ صوفاً فسألتو فقاؿ: كانت باسمي فارتجعها من 
 أعطاىا، وأنشأ يقوؿ:

 ال والذي أنا عبد من خالئقو
 

 والمرء في الدىر يصيب الرزء والمحن
 

 اركهاما سرني أف إبلي في مب



 
 وما جرا من قضاء اهلل لم يكن

 
قاؿ في التهذيب: ومن كالـ الصادؽ: يابن آدـ مالك تأسف على مفقود، وال يرد إليك، ومالك 

 تفرح بموجود وال يترؾ في يديك.
َناَىا َعَلْيِهْم ِإالَّ قولو تعالى: }َوَجَعْلَنا ِفي قُػُلوِب الَِّذيَن اتػَّبَػُعوُه رَْأَفًة َورَْحَمًة َوَرْىَبانِيًَّة ابْػَتَدُعوىَ  ا َما َكَتبػْ

ُهْم َأْجَرُىْم وََكِثيٌر مِ  َنا الَِّذيَن آَمُنوا ِمنػْ ُهْم فَاِسُقوَف{ابِْتَغاَء ِرْضَواِف اللَِّو َفَما َرَعْوَىا َحقَّ ِرَعايَِتَها فَآتَػيػْ  نػْ
 المعنى جعلنا.

 بينهم والرأفة وىي أشد الرحمة.قيل: ومعنى جعلنا أي أمرناىم ورعيناىم في الرحمة والرأفة فيما 
 وقيل: معنى جعلنا أي لطفنا.

 وقيل: معناه اختبرنا كما يقاؿ: عدؿ الحاكم الشهود، أي أخبر بعد التهم.
__________ 

 258ص:  17( ػ ىكذا في األصل ولم تستقم العبارة والصواب ما في تفسير القرطبي ج: 1)
ى ما فات وال تفرح بما ىو آت قاؿ ألف الفائت وقيل لبرزجمهر أيها الحكيم مالك ال تحزف عل

 ال يتالفى بالعبرة واآلتي ال يستداـ بالحبرة
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وقولو: }َوَرْىَبانِيًَّة{ الرىبانية ترىبهم في الجباؿ فارين من الفتنة في الدين، مخلصين أنفسهم 
فقاتلوىم  -الـعليو الس-للعبادة، وذلك أف الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعد موت عيسى 

ثالث مرات فقتلوا حتى لم يبق منهم إال القليل فخافوا أف يفتنوا في دينهم فاختاروا الرىبانية، 
 والرىباف الخائف، مشتق من رىب، ىكذا ذكره جار اهلل.

نسبة إلى الرىباف جمع راىب، واختلفوا في متعلق قولو:  -بالضم-وقاؿ: وقرئ رىبانية
ىي معطوفة على قولو: }رَْأَفًة َوَرْحَمًة{ والمعنى جعلنا في قلوب الذين اتبعوه، }َوَرْىَبانِيًَّة{ فقيل: 

ىذه األشياء الثالثة، لكنو بين الرىبانية أف صفتها أنها مبتدعة من عند أنفسهم، والمعنى 
وقفناىم للتراحم، والبتداع الرىبانية وما كتبناىا عليهم إال ليبتغوا رضواف اهلل، ويستحقوا بها 

واب، ويكوف تعالى ىو الملـز لهم والموجب عليهم، ليتخلصوا من الفتن، ويكوف سبيل ذلك الث
سبيل وجوب الهجرة من دار الكفار واالبتداع، كونهم أوؿ من ترىب، والوجوب من اهلل تعالى، 

فتكوف الرىبانية المذكورة واالبتداع لها مدح، والمعنى فما رعوا الجميع، ولكن رعاىا البعض 



فأتينا من رعاىا وىم الذبن وصفهم اهلل باإليماف أجرىم، والذي لم يرعها ىم األكثر منهم، 
ُهْم فَاِسُقوَف{ ألنهم كفروا بعيسى   .-عليو السالـ-الذين وصفهم اهلل تعالى بقولو: }وََكِثيٌر ِمنػْ

 وقيل: ما رعوىا لتكذيبهم بمحمد ومن آمن بو، فقد رعاىا.
 وجوباً. -عليو السالـ  -الرىبانية في شريعة عيسى وقيل: إنهم نكثوا وعصوا، وتكوف 

 وأما في شريعتنا فقد قاؿ : ))ال رىبانية في اإلسالـ((.
وقيل: الرىبانية ترؾ النساء، ولزـو الصوامع، وقيل: ىي لحوقهم بالجباؿ والبراري، وروي ذلك 

 .-عليو السالـ-مرفوعاً إلى النبي 
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و: }َورَْحَمًة{ وقولو: }َوَرْىَبانِيًَّة{ ىو ابتداء الكالـ، وتوقف على وقيل: قد تم الكالـ عند قول
قولو: }َورَْحَمًة{ وتنتصب رىبانية بفعل مضمر يقره الذي بعده وىو ابتدعوىا، فكأنو قاؿ: 

وابتدعوا رىبانية ابتدعوىا ما كتبناىا عليهم، ولكنهم أوجبوىا بمعنى نذروىا على نفسوىم ابتغوا 
هلل، فمن رعاىا ووفا بما نذر فلو األجر، ومن ترؾ رعايتها وحفظها وىم األكثر بتلك رضواف ا

فأولئك ىم الفاسقوف، فيكوف اإليجاب من نفوسهم ال من اهلل تعالى، ويكوف االبتداع على 
، ال في شريعتنا لقولو :  ىذين الوجهين وارداً للمدح، ويكوف في شريعتهم أف النذر بالترىب يلـز

 في اإلسالـ((.))ال رىبانية 
 وقيل: دخلوا فيها فوجبت عليهم بالدخوؿ، وإف لم ينذروا.

وقيل: إف ابتداء الكالـ بقولو: }َوَرْىَبانِيًَّة{ مبتدعة لم يأمرىم بها، ولكن ابتدعوىا، ويكوف ىذا 
 االبتبداع ذـ ألنهم كفروا ونكثوا وعصوا.

بناىا عليهم، وإنما الذي كتبنا وقيل: تزىدوا لطلب الشرؼ والمكيدة، وىذه الرىبانية ما كت
 عليهم ابتغاء رضواف اهلل، فيكوف االستثناء منقطعاً بمعنى لكن ويكوف.

 معنى قولو: }َفَما َرَعْوَىا{ أي ما رعوا الملة، روي ىذا عن مجاىد.
وثمرات اآلية الكريمة تظهر من معرفة المعنى، فأما التراحم والتعاطف بين المؤمنين، فذلك 

 عتنا، وقد تظاىرت األخبار بذلك واآليات.ثابت في شري
اُء َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماُء فيما بينهم{ وفي الحديث عنو فيما رواه الحاكم في  قاؿ تعالى: }َأِشدَّ

السفينة عن النعماف بن بشير قاؿ: سمعت النبي يقوؿ: ))تعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا 
لمسلمين في تواصلهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل العضو من على اإلثم والعدواف، فإنما مثل ا



الجسد إذا اشتكى تداعا الجسد كلو بالسهر والحمى حتى يذىب ألم ذلك العضو(( وقد أفرد 
 الحاكم رحمو اهلل في السفينة باباً في حق المسلمين.
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ب في شريعتنا، إف قلنا الثمرة الثانية: الترىب واالنقطاع من النساء ونحو ذلك، فذلك غير واج
أف اهلل تعالى أوجبو عليهم، وإف قلنا إف اهلل تعالى لم يوجبو، ولكن أوجبوه على نفوسهم ونذروا 
بو، فحكم ذلك في شريعتنا يختلف بحسب المنذور بو، ىل لو أصل في الوجوب لـز أو في 

 الندب، فخالؼ بين أئمة الفقو.
ر إيجاب فقد احتج ح بهذه اآلية على لزومها، وأما إذا دخلوا في شيء من الطاعات من غي

 ووجوب القضاء لما بطل منها، ومذىبنا والشافعي أنها ال تلـز بالدخوؿ فيها، وفي ذلك صورة:
األولى: إذا دخل في حج نفل فإتمامو واجب بال إشكاؿ لقولو تعالى في سورة البقرة: }َوَأِتمُّوا 

 اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللَِّو{.
الشرح: وىذا إجماع، فأما القضاء لما فاتو فإف فات حج النفل لكونو أحصر وتحلل  قاؿ في

وجب القضاء عندنا، وىو قوؿ زيد بن علي، لقولو تعالى: }َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلَِّو{ ومن 
 تمامو اإلتياف بقضائو، وقياساً على ما لو فاتو الحج بفوات الوقوؼ.

ي: ال يجب عليو القضاء، وسبب الخالؼ أف من أوجب القضاء احتج بما وقاؿ مالك والشافع
ذكر، وبقولو : ))من كسر وعرج فعليو الحج من قابل(( ولم يفصل، وبأنو لما منع من العمرة 

 قضاىا
وحجة من قاؿ ال يجب القضاء أنو لم يروى أنو صلى اهلل عليو أمر أحداً ممن كاف معو في 

 لقضاء.العمرة التي أحصر فيها با
الصورة الثانية: إذا دخل في صـو ىل لو الخروج منو وإبطالو أـ ال؟ فمذىبنا والشافعي لو 

 الخروج منو، وال قضاء عليو سواء أفطر لعذر أو لغير عذر.
وقاؿ أبو حنيفة: ال يجوز لو أف يفطر كالواجب، وإف أفطر فعليو القضاء سواء أفطر لعذر أو 

اـ، فأما القضاء فإف أفطر لعذر فال قضاء عليو، وإف أفطر لغير غير عذر، وقاؿ مالك عليو التم
 عذر فعليو القضاء، وسبب الخالؼ أف أباحنيفة تعلق بثالثة أمور:

األوؿ: ىذه اآلية وىي قولو تعالى: }َفَما َرَعْوَىا َحقَّ ِرَعايَِتَها{ بناء على التفسير بأنهم ابتدعوا 
 العادة من غير إيجاب ولم يتموىا.
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 واألمر الثاني: القياس على الحج.
واألمر الثالث: ذكره في النهاية قاؿ: روى مالك أف حفصة وعائشة زوجتي النبي أصبحتا 

صائمتين متطوعتين فأىدي لهما طعاماً فأفطرتا عليو، فقاؿ : ))أقضيا يوماً مكانو(( ومذىبنا ما 
لمؤيد باهلل، والشافعي وىو مروي في األحكاـ، وىو قوؿ ا -عليو السالـ-نص عليو الهادي 

، وعمر، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود أنو ال يلـز إتمامو، وال -عليو السالـ-عن علي 
يجب قضاء على من أفطره، وتمسكوا في ذلك بأحاديث روية من طرؽ مختلفة أنو أفطر وىو 

، وبما روي أف أـ أيمن يـو فتح مكة دخلت على رسوؿ اهلل  فأتي لو بشراب متطوع بالصـو
فشرب وناولو أـ ىاني فقالت: يا رسوؿ اهلل كنت صائمة، فقاؿ: ))الصائم متطوع أمير نفسو إف 

 شئت فصومي وإف شئت فافطري((.
: ))يا عائشة ىل عندكم شيء، قالت  وفي صحيح مسلم أف رسوؿ اهلل قاؿ لعائشة ذات يـو

ت: فخرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو فقلت لرسوؿ اهلل: ما عندنا شيء، قاؿ: فإني صائم، قال
فأىديت لنا ىدية أو جاءنا زور قالت: فلما رجع رسوؿ اهلل قلت لو: أىديت لنا ىدية أو جاءنا 

( ، قاؿ: ىاتيو، فجئت بو فأكل ثم قاؿ:  1زو وقد خبأت لك شيئاً، قاؿ: ماىو؟ قلت: حيس )
 كنت أصبحت صائماً((.

غير واجب سفياف الثوري، وأحمد، وإسحاؽ،  قاؿ في الترمذي: وقد ذىب إلى أف القضاء
وتأوؿ ىؤالء اآلية غير ما تأولو ح كما تقدـ في تفسيرىا وقالوا: الحج مخصوص، وأقاسوا أيضاً 

 على الطهارة أنو ال يجب االستمرار عليها وفاقًا.
قاؿ في الشرح في القياس على الطهارة وكذلك االعتكاؼ مفهومو أنو إجماع أنو ال يجب 

 .قضاؤه
وأما مالك فتأوؿ ما ورد من عدـ القضاء من أكل ناسياً، وتأويلو يستمر في حديث أـ أيمن، 

 وحديث عائشة الذي رواه مسلم.
 الصورة الثالثة: إذا أحـر بصالة ىل لو أف يقطعها أـ ال؟

__________ 
مت ( ػ الحيس : الطعاـ المتخذ من التمر واإلقط والسمن وقد يجعل عوض اإلقط الدقيق ت1)

 من حاشية نسخة )ب(
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قاؿ في النهاية: لو ذلك إجماعاً، وال يجب قضاؤىا، وجعل مسألة الصالة حجة لػ الشافعي 
وقاؿ: قياس الصـو عليها أولى؛ ألنو ال يجب المضي في فاسدىما، ويجب المضي في فاسد 

 الحج، لعلو يريد أنو ال يمضي في فاسد صـو التطوع ونحوه.
ذيب فقاؿ: الخالؼ في الصـو والصالة ال يقاؿ: فقد قاؿ تعالى: }َوالَ تُػْبِطُلوا وأما في الته

 َأْعَماَلُكْم{ ألف المراد بالمعاصي أو حيث لم يرد دليل بجواز الخروج.
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 سورة المجادلة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َواللَُّو َيْسَمُع  ْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللَّوِ قولو تعالى: }َقْد َسِمَع اللَُّو قَػْوَؿ الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي زَ 
ُأمََّهاتُػُهْم ِإالَّ َتَحاُورَُكَما ِإفَّ اللََّو َسِميٌع َبِصيٌر، الَِّذيَن يُظَاِىُروَف ِمْنُكْم ِمْن ِنَسائِِهْم َما ُىنَّ ُأمََّهاتِِهْم ِإْف 

ًا ِمَن اْلَقْوِؿ َوزُورًا َوِإفَّ اللََّو َلَعُفوّّ َغُفوٌر، َوالَِّذيَن يُظَاِىُروَف ِمْن الالَِّئي َوَلْدنَػُهْم َوِإنػَُّهْم لَيَػُقوُلوَف ُمْنَكر 
ُو ِبَما ِنَسائِِهْم ُثمَّ يَػُعوُدوَف ِلَما قَاُلوا فَػَتْحرِيُر رَقَػَبٍة ِمْن قَػْبِل َأْف يَػَتَماسَّا َذِلُكْم ُتوَعُظوَف ِبِو َواللَّ 

ـُ تَػْعَمُلوَف َخِبيٌر، َفَمْن لَ  ـُ َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن ِمْن قَػْبِل َأْف يَػَتَماسَّا َفَمْن َلْم َيْسَتِطْع فَِإْطَعا ْم َيِجْد َفِصَيا
 ِستّْيَن ِمْسِكيناً َذِلَك لِتُػْؤِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّو َوِلْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب َألِيٌم{.

ضمنت ماىية الظهار، ومبتدؤه، وذكر المظاىر والمظاىر منها، اعلم أف ىذه الجملة قد ت
والمظاىر بو، وبياف المشبو والمشبو بو، وحكم الظهار وموجبو، وبياف ما يرفع موجبو، فهذه 

 عشرة فصوؿ:
أما األوؿ: فاعلم أف الظهار ورد في اآلية مجماًل، والبد من قرينة تبينو، والقرينة ىي العادة التي  

ية تعتادىا، وىو أف يقوؿ الرجل المرأتو: )أنت عليَّ كظهر أمي( فصرؼ اللفظ كانت الجاىل
ىذا إلى ما عهد، ثم إف اآلية نزلت فيمن قاؿ ذلك، فكاف ىذا قرينة مبينة لمجمل اآلية ىذا 

 ماىية الظهار،
 ولكنو يتفرع في ىذا الفصل فروع:

من األخرس؛ ألنهما قد قاما مقاـ  األوؿ: أف الكناية تقـو مقاـ النطق باللساف، وكذلك اإلشارة
 النطق في الطالؽ وغيره، وقد ذكر ىذا السيد ح.
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الثاني: لو كاف الظهار مشروطاً بشرط وقع إذا حصل الشرط عندنا وأبي حنيفة، وذكره في 
المهذب لػ)الشافعي( ووجو ذلك التشبيو للظهار بالطالؽ؛ ألنو قوؿ يوجب التحريم فصح 

ط كالطالؽ، ولو علق الظهار بمشيئتها كانت المشيئة على المجلس كالطالؽ، ولو  تعليقو بالشر 
كاف الشرط للنفي نحو إف لم أدخل الدار فإف وقت وقع إذا مر الوقت من غير دخوؿ، وإف 

أطلق لم يتحقق إال بالموت، لكن ال فائدة لو في حقها، ولو فائدة لو علق حكماً آخر بظهارىا، 
ر من فالنة، ثم قاؿ لفالنة: إف لم تدخلي الدار فأنت كظهر أمي فماتت نحو عبده حر إف ظاى

أو مات وقع الظهار، فيتحرر العبد، ىذا إف قلنا: أف إف لم للتراخي ولم يعـز على الترؾ، ويقع 
الظهار في إف لم يشاء اهلل ال إف شاء اهلل، ولو علق بالنفي كاف مظاىرًا عند اإلياس أوالعـز على 

إليو في الشرح وذكره في جامع األمهات، وكذا ذكر في االنتصار أنو يحنث بالعـز تركو، أشار 
 على الترؾ ال بالعـز على الفعل، وجعل ىذا دقيقة.

الثالث: لو وقت بوقت يوقت عندنا وىو قوؿ ح وص والثوري، فيبطل التحريم بمضي المدة، 
طالؽ، وألف اليمين يصح تأقتها، والوجو أنو يدخلو التأقيت بالكفارة، فيوقت باللفظ بخالؼ ال

والظهار يشبو اليمين لدخوؿ الكفارة، فلو قاؿ في اليـو وكل ما جاء يـو يوقت اليـو وتأبد 
 ، لمجيء غد، ولو قاؿ: كل ما جاء يـو فائت كظهر أمي ذلك اليـو يكرر الظهار لكل يـو

.  وخرجت الليالي وتكرر الكفارة للعود في كل يـو
ومالك، وابن حي، والليث: يتأبد، ولػ)الشافعي( قوؿ أنو يبطل؛ ألنو علق وقاؿ ابن أبي ليلى، 

تحريماً مؤقتاً فأشبو ما لو شبو بامرأة تحـر إلى وقت على أصلهم، وقد جاء في حديث سلمة 
بن صخر أنو ظاىر من امرأتو إلى آخر رمضاف خشية المواقعة فيو؛ ألنو كاف ال يصبر على 

 لرواية.النساء فصح ظهاره على ىذه ا
 الرابع: أف اللفظ الذي يظاىر بو يكوف صريحاً وكناية فالصريح أنت عليَّ كظهر أمي وما أشبهو.
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 قاؿ في الكافي: وكذا أنت مظاىرة أو قد ظاىر بك، أو أنا منك مظاىر باإلجماع.
قاؿ في مهذب الشافعي: ولو قاؿ أنت عبدي أو أنت أمتي أو معي كظهر أمي كاف كما لو 

قاؿ: أنت عليَّ كظهر أمي؛ ألف الفائدة في ىذه واحدة، والكناية أف يقوؿ: مثل أمي فيحتاج 
إلى البينة، وكذا لو ظاىر من امرأة، ثم قاؿ ألخرى: وأنت مثلها، فهذا محتمل فيحتاج إلى 

 النية.
 الفرع الخامس: في كيفية إيقاع اللفظ؟



 وقد ذكروا وجوىاً:
ريعة، ويقصد باللفظ المعنى الموضوع لو، وىذا ال إشكاؿ فيو األوؿ: أف يعرؼ الظهار في الش

 أنو يكوف مظاىرًا.
الثاني: أف يعرؼ معناه في الشرع كما يعرؼ معنى الطالؽ، ثم يأتي بهذا اللفظ ىازالً فذلك  

كهزؿ الطالؽ يقع عندنا، واألكثر خالفاً لتخريج المؤيد باهلل، وتخريج الوافي أف الصريح 
 دة بمعنى أف الهازؿ ال يقع منو، وىذا يحكى عن المتكلمين في الطالؽ.يحتاج إلى اإلرا

الوجو الثالث: أف يريد بهذا اللفظ الطالؽ كاف ذلك كناية في الطالؽ عندنا وؼ، ومحمد، 
 فيطلق بإقراره ويقع عليها الظهار، ظاىر الوجوب صريحو.

كوف ظهارًا، وقد عكسو لو وقاؿ أبو حنيفة والشافعي : ال يكوف ذلك كناية في الطالؽ بل ي
قاؿ: أنت طالق ونوى بقلبو الظهار لم يكن ظهارًا، ذكره في المهذب، وكذا ذكر اإلماـ ح، 
قاؿ: ألنها حقائق شرعية لمعاف فال ينصرؼ إلى غيرىا بالنية، كما في األلفاظ اللغوية نحو 

 السماء واألرض.
إذا نوى، فإذا استعمل أحدىما في وجو قولنا: أف الظهار والطالؽ كل واحد منهما يحـر بو 

معنى اآلخر كاف مجازًا، فيلـز من ىذا إذا قاؿ أنت طالق ونوى الظهار، كاف ظهاراً كما إذا قاؿ 
 أنت حراـ ونوى الطالؽ، كاف يحتمل.

واعلم أنو يرد سؤاؿ على مذىبنا فيقاؿ: إف حديث أوس بن الصامت قضا رسوؿ اهلل بأنو 
ألف الظهار كاف طالقاً في الجاىلية، ذكر ىذا الهادي عليو السالـ مظاىر مع أنو قصد الطالؽ؛ 

 في األحكاـ، وكذا ذكره الحاكم، أعني أنو كاف طالؽ الجاىلية.
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الوجو الرابع: أف يريد بقولو: أنِت عليَّ كظهر أمي اليمين، فقد قاؿ في األحكاـ إذا لم ينو 
غيرنا: إنو يكوف مؤلياً تجب عليو الكفارة، ولسنا نرى ظهاراً وال طالقاً، ونوى يميناً فقد قاؿ 

ذلك؛ ألف المؤلي البد لو من كفارة فال تجب إال على من أقسم باهلل، فكالـ الهادي ىنا يدؿ 
قد نص على وجوب الكفارة في الحراـ،  -عليو السالـ-أف لفظ الحراـ ال كفارة فيو، والقاسم 
اس في الشرح: إذا نوى اليمين جرى مجرى قولو: أنت وألبي العياس قوالف، وقد قاؿ أبو العب

عليَّ حراـ، وقاؿ في الشرح أيضاً في تعليل المسألة فكأنو قاؿ: ىي محرمة عليَّ كتحريم النظر 
إلى ظهر أمي، وقد ذكر في مهذب الشافعي إذا حـر زوجتو ولم يرد طالقاً وال ظهارًا، فإف أراد 

م يكن لو نية ففي الكفارة قوالف، وقد حكي عن أبي تحريم العين ففي ذلك الكفارة، وإف ل



 العباس في الروضة أنو إذا أراد تحريم العين في الصريح فال شيء في ذلك.
واعلم أف في ىذا نوعاً من الخفا؛ ألف نفس العين ال توصف بتحليل وال تحريم؛ ألنها خلق اهلل 

بالعين، أما لو قاؿ: كأمي ومثل أمي تعالى، وإنما التحليل والتحريم يتعلق باألفعاؿ المتعلقة 
 فمذىبنا وح والشافعي أف ذلك كناية في الظهار والطالؽ.

 وقاؿ محمد: صريح في الطالؽ لدخوؿ حرؼ التشبيو وىو قوؿ ؾ، ذكره في النهاية.
وقاؿ المنصور باهلل: إذا قاؿ لزوجتو ىي عليو كأمو وىو ال يعرؼ الظهار ونوى بو التحريم كاف 

ذكر الظهر ذكر جزء، وال ينقص الكل عن البعض، وكذا إذا قاؿ: منزلة أمو أو  ظهارًا؛ ألف
محرمة كتحريم أمو، وىو قوؿ المنصور باهلل إذا نوى بقولو كأمو التحريم كاف ظهارًا، حكى مثلو 

 في )شرح اإلبانة( عن المؤيد باهلل، وذكره ليحيى وىو قوؿ أبي حنيفة وأبي يوسف.
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باس وأبو طالب والشافعي: إنو ال يكوف ظهارًا، ولعل وجو ىذا القوؿ أنو كما إذا وقاؿ أبو الع
أطلق لفظ الحراـ فإنو ال يكوف ظهارًا، والتعليل األوؿ أظهر، وقد قاؿ في )شرح اإلبانة( إذا 

قاؿ لزوجتو: إنها عليو كالخمر والخنزير ونوى الظهار لم يكن ظهاراً عند السادة والفريقين 
ه الجملة، وىو أف يقاؿ: الكناية تلحق بالصريح حيث تقدـ أمارة، أو يكوف ذلك تكميل لهذ

في حاؿ الغضب، فإذا كاف كذلك وقاؿ رجل لزوجتو حاؿ المشارة والمخاصمة أنت عليَّ كظهر 
أمي أو كأمي أو منازؿ أمي ىل يظهر فرؽ بين ىذه األلفاظ في أف لكل لفظ داللة تخالف 

وف داللتها متحدة، وىو أنو أراد أف يشبو تحريمها بتحريم أمو، داللة اللفظ اآلخر، أو تك
فيدخل في حكم المظاىر، وفي كالـ كثير من أىل التعاليق إنضراب في ىذه المسألة، وفي  

كالـ بعضهم تشييع على من أفتى بكفارة يمين، حيث نوى تحريم الوطئ، وقد يقاؿ إف نوى 
بالتحريم ارتفاع الزوجية فطالؽ، ذكر ىذا في التحريم مع بقاء الزوجية فظاىر، وإف نوى 

 الروضة.
فإف قيل: ىذا اإلشكاؿ باؽ فيما حكي عن أبي طالب وأبي العباس أنو إف نوى تحريماً لم يكن 

 مظاىرًا؟
قلنا: في تعليل الشرح في لفظ الصريح أنو إف نوى اليمين فكأنو كما إذا أطلق لفظ الحراـ، 

ى تحريماً غير تحريم الظهار، وىو أف تحريمها كتحريم النظر ويمكن تأويلو أف مرادىم أنو نو 
 إلى ظهر أمو، وقد أشار في تعليل الشرح إلى ىذا، وليس ىذا بواضح.
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في لفظ الصريح إنو إذا قاؿ: لم  -عليو السالـ-فإف قيل: ىذا اإلشكاؿ يرد على قوؿ الهادي 
إلى آخره؛ ألنو يقاؿ: أساء كونو ال يكوف مؤلياً فذلك  أرد بها ظهاراً وال طالقاً، وإنما نويت يميناً 

ظاىر؛ ألف اليمين لها صيغة مخصوصة، ولكن إذا بطل اإليالء فما وجو بطالف الظهار، 
ويتحصل من ىذا حصوؿ اإلشكاؿ في الفتوى فيما يعتاد العامة، حيث يقوؿ الواحد منو لزوجتو 

يعرؼ الظهار الشرعي وال أحكامو، ولكن حاؿ الغضب: ىي منو كأمو أو منازؿ أمو، وىو ال 
المعلـو من مقاصدىم التحريج على نفوسهم بأف قد صار وطئ ىذه الزوجة يشبو وطئ أمو، 

 فمن ظهر لو معناً شافياً فالفضل بيد اهلل يؤتو من يشاء.
 الفصل الثاني مبتدأ الظهار وىو السبب في نزوؿ اآلية

وس بن الصامت األنصاري فإنو أوؿ من ظاىر في قاؿ أكثر المفسرين: إنها نزلت في ظهار أ
 اإلسالـ، وكاف تحتو بنت عم لو، عن ابن عباس.

قاؿ في الكشاؼ: ظاىر من امرأتة خولة بنت ثعلبة وكانت حسينة فرأىا وىي تصلي فلما 
سلمت راودىا فأبت فغضب، وكاف بو خفة فظاىر منها، فأتت رسوؿ اهلل فقالت: إف أوساً 

، فلما خلى شيبي ونثرت بطني جعلني عليو كأمو. تزوجني وأنا شابة  مرغوب فيَّ
وروي أنها قالت: إف لي صبية صغاراً إف ضممتهم إليو ضاعوا، وإف ضممتهم إليَّ جاعوا، قاؿ: 

 ))ما عندي من أمرؾ شيء((.
وروي أنو قاؿ لها : ))حرمِت عليو(( فقالت: يا رسوؿ اهلل ما ذكر طالقاً، وإنما ىو أبو ولدي، 

، فقاؿ: ))حرمِت عليو(( فقالت: أشكوا إلى اهلل فاقتي ووجدي، كلما قاؿ وأح ب الناس إليَّ
 رسوؿ اهلل حرمت عليو، ىتفت وشكت إلى اهلل، فنزلت اآلية.
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وقيل: نزلت في سلمة بن صخر، وقيل: اسم المرأة خولة بنت ثعلبة عن مقاتل، وقتادة، وقيل: 
وؿ اهلل زوجها وقاؿ: ))ما حملك على ما صنعت((؟ قاؿ: جميلة، ولما نزلت اآلية دعا رس

الشيطاف، فقاؿ لو: ))أتستطيع العتق((؟ قاؿ: ال، قاؿ: ))ىل تستطيع صـو شهرين متتابعين((؟ 
فقاؿ: يا رسوؿ اهلل إف لم أكل في اليـو ثالث مرات كل بصري، وظننت أني سأموت، فقاؿ: 

ال واهلل، قاؿ: ))إني معينك، وأعطاه خمسة ))ىل تستطيع أف تطعم ستين مسكيناً(( فقاؿ: 
 عشر صاعاً(( ىكذا في التهذيب.

وروي أنو قاؿ لها: ))يعتق رقبة(( قالت: ال يجد، قاؿ: ))فليصـو شهرين متتابعين(( فقالت: يا 



رسوؿ اهلل، شيخ كبير ما بو من صياـ، قاؿ: ))فليطعم ستيناً مسكيناً(( قالت: ما عنده من شيء 
: ))فإني سأعينو بعرؽ من تمر(( قالت: يا رسوؿ اهلل، وإني أعينو بعرؽ آخر، يتصدؽ بو، قاؿ

قاؿ: ))أحسنت، اذىبي فاطعمي عنو ستين مسكيناً، وارجعي إلى ابن عمك(( فاختلف في 
 الرواية في العرؽ ىل ىو ستوف صاعاً أو ثالثوف أو خمسة عشر.

ساء ما ال يصيب غيري، فلما وفي السنن عن سلمة بن صخر قاؿ: كنت امرءًا أصيب من الن
دخل شهر رمضاف خفت أف أصيب من امرأتي شيئاً يتتابع ببي حتى أصبح، فظاىرت منها حتى 
ينسلخ شهر رمضاف فبينا ىي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء فلم ألبث أف نزوت 

اهلل وقاؿ: عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، إلى أف قاؿ أنو أتى رسوؿ 
أنا صابر ألمر اهلل فاحكم فيَّ بما أراؾ اهلل، قاؿ: ))حرر رقبة(( قاؿ: قلت والذي بعثك بالحق 
ما أملك رقبة غيرىا وضربت صفحة رقبتي، قاؿ: ))فصم شهرين متتابعين(( قاؿ: وىل أصبت 

، قاؿ: ))فاطعم وسقاً من تمر ستين مسكيناً(( قلت: والذي ب عثك الذي أصبت إال من الصـو
بالحق لقد بتنا وحشين مالنا طعاـ، قاؿ: ))فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك 
فاطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها(( ولهذه األخبار ثمرات تظهر في 

 أثناء األحكاـ.
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 الفصل الثالث في ذكر المظاىر
 ية واألخبار واإلجماع، وىاىنا أمور ثالثة فيها خالؼ:وىو ينطلق على الزوج بداللة اآل

األوؿ: إذا لم يكن المظاىر زوجاً بل كاف مالكاً، فمذىب األئمة وح والشافعي أنو ال يصح 
 ظهاره.

وقاؿ مالك والثوري، والليث واألوزاعي، والحسن بن حي: يصح الظهار من األمة والمدبرة، وأـ 
 الولد.

 ي يقوؿ: ىو مظاىر من أمتو إف كاف يطأىا، وإف لم فكفارة يمين.قاؿ في النهاية: األوزاع
 وقاؿ عطاء: ىو مظاىر، ولكن عليو نصف كفارة،

 وسبب الخالؼ أف من منع من ظهار األمة قاؿ: المراد بالنساء المزوجات لوجهين:
 رجل.األوؿ: أنو السابق إلى األفهاـ عرفاً، وأنو إذا قيل: نساء الرجل فهو كقولنا: زوجات ال

الثاني: أف لفظ النساء في آية اإليالء وىي قولو تعالى: }لِلَِّذيَن يُػْؤلُوَف ِمْن ِنَسائِِهْم{ فدؿ على 
الزوجات وفاقاً، فهكذا ىنا، ومن قاؿ: يصح الظهار من األمة قاؿ: لفظ النساء يطلق لعمومو 



 على الزوجات واإلماء.
 ها أحد الزوجين، فيصح أف تظاىر؟األمر الثاني: ىل يتعلق ىذا الحكم باالمرأة ألن

قاؿ السيد أبو طالب: ال نعرؼ خالفاً في أنو ال يصح ظهارىا؛ ألف اهلل تعالى علق الظهار 
بالرجاؿ، والشرع فيهم ورد، وذلك قولو تعالى: }َوالَِّذيَن يُظَاِىُروَف ِمْن ِنَسائِِهْم{ فال يجوز إثبات 

 يتأتى فيها؛ ألف نظرىا إلى ظهر أمها جائز.ما لم يرد بو الشرع، وألف معنى الظهار ال 
 وقاؿ الحسن بن زياد: إذا قالت أنت عليَّ كظهر أمي كانت مظاىرة.

وقاؿ الحسن البصري، وإبراىيم النخعي: إف قالت لزوجها لم يكن ظهارًا، وإف قالت ألجنبي 
 وتزوجها كاف ظهارًا.

جنبي إف تزوجتك فأنت عليَّ كظهر وعن األوزاعي: إف قالت لزوجها فكفارة يمين، وإف قالت أل
 أمي كانت مظاىرة.

 وحكي في الشرح عن أبي يوسف واألوزاعي كفارة يمين.
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األمر الثالث: إذا ظاىر من أجنبية معلق بالزوجية كأف يقوؿ: إذا تزوج فالنة فهي كظهر أمو، 
وعند ح يصح ذلك،  وكل امرأة يتزوج بها فهي كظهر أمو، فهذا ال يصح عندنا، وىو قوؿ س،

 وقد يحكى ذلك عن ؾ، ويجعل الخالؼ ىنا كالخالؼ في الطالؽ.
قاؿ في النهاية عن ابن أبي ليلى، والحسن بن حي: إف سما امرأة معينة أو من قبيلة معينة كاف 
مظاىراً منها بعد الزوجية، ال أف قاؿ كل امرأة، وسبب الخالؼ في تناوؿ اآلية لذلك، فحاؿ 

 ة ليست من نسائو، وحاؿ الوقوع ىي من نسائو.اللفظ المظاىر 
قاؿ المانعوف في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيو عن جده، عن النبي فيما خرجو الترمذي، 

وأبو داود: ))ال طالؽ إال فيما تملك، وال عتق إال فيما تملك، وال بيع إال فيما تملك، وال وفا 
 ا قوؿ ابن عباس.بنذر إال فيما تملك(( والظهار يشبو الطالؽ، وىذ

 قاؿ المصححوف: ىذا عقد، وقد قاؿ تعالى: }َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد{.
 : ))المؤمنوف عند شروطهم(( وىذا مروي عن عمر.-عليو السالـ-قاؿ 

أما لو عقد موقوفاً على اإلجازة، ثم ظاىر ثم حصلت اإلجازة فال ظهار، ذكر ذلك في )وافي 
موقوفاً، ثم بأمة ناجزاً ، ثم نجز العقد على الحرة، فإف  الحنفية( وىذا يشبو ما لو عقد بحرة

العقدين يصحاف وفي العكس يبطل نكاح األمة ولو أنجز، فلو كاف نكاح الزوجة المظاىر منها 
باطالً لم يصح الظهار، فإف كاف فاسداً و قسمناه إلى الثالثة فهل يصح ظهار الزوج أو إيالؤه 



ى: }َوالَِّذيَن يُظَاِىُروَف ِمْن ِنَسائِِهْم{ عاـ فيما خرج من ذلك ( وبعد ىذا يقوؿ: قولو تعال2()1)
: ))رفع -عليو السالـ-فمخصص، فخرج الصبي بما خرج بو من سائر األحكاـ، وىو قولو 

 القلم عن المجنوف حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم((.
 وأما السكراف فقد شبو ظهاره بطالقو فيأتي الخالؼ فيو.

__________ 
 ( ػ مفهـو األزىار أنو يصح مفهـو قصر تمت1)
 ( ػ بياض في األصلين قدر سطر تقريبا2)
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 ، ، لكن يكفر بغير الصـو وأما الكافر فقاؿ س: يصح ظهاره إف كاف ذمياً لدخولو في العمـو
ومذىبنا وح: ال يصح ظهاره، ونخرجو من العمـو بأف معنى الظهار ىو التحريم الذي يرتفع 

، وقد يستدؿ بقولو بالك فارة، وىي غير صحيحة منو؛ ألنها قربة وطهرة فلم يصح منو كالصـو
تعالى: }ِمْنُكْم{ وضعف صاحب االنتصار االستدالؿ بو من حيث أف في ذلك غير المقصود؛ 

 ألف المقصود بقولو منكم التهجين على عادة العرب؛ ألنهم كانوا يعتادوف الحلف بو.
اً أو محصناً، أو مسلواًل، أو مجنوناً، أو صائماً فإنو يصح ظهاره لعمـو أما لو كاف الزوج محرم

اآلية، ولما ورد في سلمة بن صخر أنو ظاىر في رمضاف، وقد ذكر في جامع األمهات، صحة 
 ظهار العاجز المانع منو أو منها، كالمجنوف من الرتقا.

، وقالسحنوف: ال يصح، وسواء وقد قاؿ أبو العباس : سواء كاف المظاىر مستطيعاً أو عاجزاً 
دخل الزوج بالزوجة أو لم يدخل، ىذا مذىبنا، وىو قوؿ األكثر، وأحد قولي الناصر إف لم 

 ( .1يدخل لم يصح ظهاره، حجتنا أنو داخل في العمـو حجة من منع )
.  وأما ظهار العبد فيصح لدخولو في العمـو

 قاؿ األخواف: وال نعرؼ فيو خالفاً.
 ي عن قـو أنو ال يصح ظهاره.قاؿ ص زيد: وحك

 الفصل الرابع:
وىو في بياف المظاىر منها فهي الزوجة بال إشكاؿ، وال فرؽ بين أف تكوف صغيرة أو كبيرة، 
حرة أو أمة، صحيحة أو مريضة، يستطاع وطؤىا أو ال، كالرتقا يحل وطؤىا أو ال، كالمحرمة 

يره كوطئ شبهة أـ ال، لعمـو قولو تعالى: والحائض، والصائمة فرضاً لم تعد فيو، أو حاماًل من غ
 }ِمْن ِنَسائِِهْم{ وقد خرجت األمة المملوكة والمدبرة، وأـ الولد بما تقدـ.



وأما المعتدة من الطالؽ البائن فمنع ذلك األئمة وسائر العلماء؛ ألنها في حكم األجنبية، وتأتي 
 مثلها المعتدة عن انفساخ.

ؿ المزني: ال يصح ظهارىا، وىو الذي ذكره القاضي زيد وأما المعتدة عن طالؽ رجعي فقا
 لمذىب الهادي، كما ال يصح إيقاع الطالؽ عليو.

__________ 
 ( ػ بياض في األصلين قدر سطر1)
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عليو -وقاؿ أكثر العلماء: يصح ذلك، قيل: وىذا قد ذكره ابن أبي الفوارس لمهذب الهادي 
أنو يصح ظهار المعتدة عن الرجعى واإليالء منها، وقد  ، وكذا ذكره صاحب الوافي-السالـ

يقوي كالمهما في الظهار؛ ألنو ال يتضمن معنى الطالؽ، وألف وطؤىا جائز لمزيد الرجعة، وألنو 
 ينطلق عليها اسم الزوجة بدليل صحة الموارثة بينهما، ولحوؽ الفسخ بالردة ونحوىا.

 وأما الفصل الخامس والسادس والسابع
ف المظاىر بو وبياف المشبو والمشبو بو أما المظاىر بها فهي األـ من النسب التي ىي وىو بيا

الوالدة للمظاىر، وىذا مجمع عليو، واختلف العلماء ىل يقصر عليها أـ ال؟ فمذىب الهادي 
وىو الظاىر من مذىب أسباطو، وأحد قولي الشافعي أف ذلك مقصور على  -عليو السالـ  -

 األـ من النسب.
اؿ أبو حنيفة وص والثوري، واألوزاعي، والحسن بن حي: إنو يكوف لكل ذات رحم محـر من وق

.  نسب أو رضاع، وقد حكى أبو جعفر عن زيد بن علي أنو يكوف بذوات المحاـر
 وفي مهذب الشافعي واإلماـ يحيى: يصح بالجدات؛ ألف لهن والدة.

أو أجنبية، وسبب الخالؼ أف وقاؿ مالك وعثماف البتي: يصح بمن يحـر وطؤىا من رحم 
 ومن معو قصروا ذلك على األـ لوجوه ثالثة: -عليو السالـ  -الهادي 

األوؿ: أف قوؿ اهلل تعالى: }َما ُىنَّ ُأمََّهاتِِهْم{ فيو داللة على تقدير، وىو الذين يظاىروف من 
 نسائهم بأمهاتهم، وىذا كالمنطوؽ بو.

اسم لقوؿ الرجل المرأتو ىي عليو كظهر أمو دوف الوجو الثاني: أف الظهار في عرؼ اللغة 
 غيرىا، فلما ورد خطاب الشرع حمل على ما يقتضيو عرؼ اللغة كما يسلك في سائر األلفاظ.
الوجو الثالث: أف التغليظ في األـ والحظر أشد من غيره فال يقاس غير األـ على األـ، ووجو 



م الذي يتأبد في المستقبل حاصل، فتدخل القوؿ الثاني أف المعنى الذي في األـ وىو التحري
 األرحاـ نسباً ورضاعاً، وكذلك ما حـر من المصاىرة، كامرأة األب وامرأة االبن، وأـ الزوجة.
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وقاؿ الشافعي في قولو الذي تعدى إلى األرحاـ ما حل، قيل: كاألـ من الرضاعة، وحليلة االبن، 
 عمتها لم تكن مظاىراً بو؛ ألنو دوف األوؿ، وما لم يحل.والمالعنة، أو حل بعد كأخت اإلمرأة و 

 قيل: وال يعد كحليلة األب قبل والدتو، كاف مظاىرًا بو.
 ووجو قوؿ مالك أف التشبيو بالمحرمة حاصل في األجنبية.

 أما لو قاؿ: أنِت عليَّ كظهر أبي فليس بظهار؛ ألنو ليس بمحل لالستمتاع فأشبو البهيمة.
: يكوف ظهارًا، ووجو قوؿ اإلماـ ح ومهذب س أف الجدات يطلق عليهن اسم وقاؿ ابن القاسم

 األمهات، ولهن والدة.
وأما بياف المشبو والمشبو بو ، أما المشبو فقد جاءت اآلية بتشبيو جملة الزوجة بظهر األـ، فلو 

والجسد  شبو بعض الزوجة نظر فإف ذكر حراً مشاعاً أو حرًا يعبر بو عن الجملة كالرأس والرقبة
فهذا كذكر الجملة يكوف بو مظاىرًا، وإف كاف خالؼ ذلك كاليد والشعر فعندنا ومالك 

 والشافعي والثوري يكوف مظاىرًا.
وقاؿ أبو حنيفة: ال يكوف مظاىرًا، وجو كالمنا أف المعنى من الظهار في تشبيو الجملة حاصل 

 في تشبيو البعض.
 اية.وأما إذا شبو بجملة األـ فقد تقدـ أنو كن

وأما إذا بعض األـ فبالظهر إجماع، وأما غيره فقاؿ أبو حنيفة: إف كاف عضواً ال يجوز النظر إليو  
كالبطن والفرج كاف مظاىراً وإال فال، وعندنا والشافعي وؾ: يكوف مظاىرًا؛ ألف فيها تشبيهاً 

 للزوجة أو لبعضها ببعض األـ.
ألنو يعبر بو عن الجملة، وذكره اإلماـ  واختلفوا إذا قاؿ: أنت كزوج أمي فقيل: ىو صريح؛

 يحيى ألئمة العترة، وأبي حنيفة .
وقيل: ال يكـو صريحاً وال كناية؛ ألنو ليس بعين المذىب أنو كالطالؽ، وىذا قوؿ ابن أبي 

 ىريرة.
 وقاؿ المسعودي: يكوف كناية؛ ألنو يحتمل الكرامة،
ات كأف يقوؿ: جماعك أو وطئك كأمي أو أما إذا شبو األفعاؿ المتعلقة بالزوجة من االستمتاع



كظهر أمي أو كجماع أمي، فإنو يكوف ظهارًا؛ ألف ىذا معنى الظهار، والتشبيو لنفس الزوجة 
 راجع إلى ىذا، وكذا لو قاؿ: جماعك كجماع أمي
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 فإف قاؿ: لمسك كلمس أمي أو قاؿ: نظرؾ عليَّ كنظر أمي لم يكن ظهاراً ألمرين:
 عرؼ اللغوي في الظهار ىو ما تقدـ.األوؿ: أف ال

والثاني: أف قولو تعالى: }ِمْن قَػْبِل َأْف يَػَتَماسَّا{ قد حمل إما على المجاز وىو الجماع أو على 
الحقيقة والمجاز معاً وىو الجماع واللمس، ولم يحمل على مجرد الحقيقة، وال يثبت بالقياس 

 ظ.على الجماع؛ ألنو يكوف قياساً لألخف على األغل
إف قيل: قوؿ العواـ في عرفنا أنِت مني منازؿ أمي أو كأمي و ىو يشبو قوؿ القائل: جماعك 

 مني كجماع أمي؛ ألف ذلك المعروؼ من قصودىم.
 وأما الفصل الثامن والتاسع

 وىو بياف حكم الظهار وبياف موجبو
؛ ألف اهلل تعالى قاؿ: }َوِإنػَُّهْم لَيَػقُ  وُلوَف ُمْنَكراً ِمَن اْلَقْوِؿ أما حكم الظهار فحكمو أنو محـر

 َوزُورًا{.
 أما موجبو فهو تحريم وطئها، وىذا كاإلجماع إال من قاؿ: العود الوطئ.

وأما مقدمات الوطئ واالستمتاع فاختلف العلماء في ذلك، فمذىبنا وح وؾ، وقد تم قولي 
.  الشافعي أف ذلك محـر

وكذا قاؿ الثوري، واألوزاعي لو وطئها فيما  وقاؿ الشافعي في قولو األخير: ال يحـر إال الوطئ،
 دوف الفرج، كالحائض، وحكي في النهاية عن أحمد كقوؿ الشافعي.

 وقاؿ عند ؾ: يحـر النظر للشهوة، ويجوز النظر إلى الوجهين والكفين.
، ذكره في  وقاؿ أبو حنيفة: إنما يكره النظر إلى الفرج فظاىر تعليل الشرح أف النظر للذة محـر

 ذيب للهادي.الته
؛ ألنو ليس بمسيس، وسبب الخالؼ أف المسس لو داللتاف حقيقية  وعن السيد يحيى: ال يحـر

وىي نفس اللمس، ومجازية وىي الجماع، وقد اتفقوا على أف المجازية مراده، واختلفوا ىل 
 يراد الحقيقية مع المجازية أـ ال، ومبنى الخالؼ على مسألة أصولية، وىي ىل يجوز أف يراد

 باللفظة الواحدة حقيقتها أو مجازىا أو ال، فمذىبنا جواز ذلك.
وقاؿ أبو حنيفة وأبو ىاشم، وأبو عبد اهلل: ال يجوز ذلك، فيحـر اللمس بدليل آخر، ومن منع 



 من االستمتاع قاسو على الطالؽ البائن؛ ألنو لفظ موجب للتحريم،
 ويتعلق بهذا الفصل فروع:
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مظاىر من الخلوة من المظاىر منها أـ ال؟ وىاىنا تفصيل وىو أف يقاؿ: إف األوؿ: ىل يمنع ال
ظهر الخوؼ من الوقاع منع، وإف لم فقاؿ ابن الحاجب: األشهر أنو ال يمنع، ويجب عليها 

 منعو، وإف خافت رفعت أمرىا إلى الحاكم.
باهلل: قد عصى الفرع الثاني: أف يقاؿ إذا عصى بالوقوع ما حكم الوطئ بعده؟ فقاؿ المنصور 

 ويجوز لو بعد ذلك التكرار.
وقاؿ الزمخشري وابن داعي: ال يجوز لو، واحتج بأف سلمة بن صخر لما واقع امرأتو قبل 

التكفير قاؿ لو الرسوؿ : ))استغفر عن ذنبك وال تعد حتى تكفر(( إف قيل: ىل في قولو تعالى: 
ن، ولعلو يقاؿ: فيو إشارة إلى قوؿ الزمخشري بأف }ِمْن قَػْبِل َأْف يَػَتَماسَّا{ إشارة إلى أحد القولي

؛ ألف قولو تعالى: }ِمْن قَػْبِل َأْف يَػَتَماسَّا{ بمعنى من قبل المساس، والمساس يعم   الوطئ محـر
كل وطء، فإذا منع من الكل منع من البعض، واختلفوا إذا وطأ قبل التكفير ىل تلزمو كفارة 

 ثانية؟
ألمصار مالك وح والشافعي والثوري، واألوزاعي، وأحمد، قاؿ في النهاية: مذىب فقهاء ا

وإسحاؽ، وأبو ثور، وداود، والطبري، وأبي عبيد أنها كفارة واحدة، لحديث سلمة بن صخر ؛ 
 ألنو لم يأمره إال بكفارة واحدة.

، وىذا مروي  : عليو كفارتاف، كفارة العـز على الوطئ وكفارة الوطئ؛ ألنو وطئ محـر وقاؿ قـو
 و بن العاص، وقبيصة بن ذؤيب، وسعيد بن جبير، وابن شهاب.عن عمر 

: إنو ال يلزمو شيء؛ ألف وقتها قد خرج لقولو تعالى: }ِمْن قَػْبِل َأْف يَػَتَماسَّا{ وقد حكى  وقاؿ قـو
 ىذا القوؿ في االنتصار عن بعض أصحاب الشافعي .

 وقاؿ: المختار أنها ال تسقط، وال تجب كفارة ثانية.
 تجب كفارة ثانية. وقاؿ مجاىد:

 وأما الفصل العاشر
وىو بياف ما يرفع ىذا الموجب وىو التحريم فترفعو الكفارة، وذلك وفاؽ بين من قاؿ بهذا 

 الموجب، وىو قوؿ األكثر، لكن اختلف العلماء اختالفاً كثيرًا، ما موجب ىذه الكفارة،
 وفي ذلك أقواؿ:
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حنيفة وأصحابو، وأحمد، والحسن، وقتادة، وسعيد بن األوؿ: ظاىر قوؿ أىل المذىب، وأبي 
جبير، وىو مروي عن ابن عباس، أف موجبها العود، والعود ىو أف يريد مماستها، وىذه الرواية 

 الظاىرة عن مالك.
 القوؿ الثاني لػ)الشافعي(: أف العود أف يمسكها بعد الظهار، وال يطلقها قدر ما يمكنو الطالؽ.

 منصور باهلل أف العود ىو إرادة المسيس مع الخلوة.الثالث: مروي عن ال
 الرابع: قوؿ داود أف العود تكرير لفظ الظهار.

 الخامس: قوؿ مجاىد، وطاوس أف العود ىو الظهار؛ ألف المعنى يعودوف إلى ما فعلو الجاىلية.
 السادس: قوؿ الحسن والزىري ورواية خفية عن مالك، أف العود ىو الجماع.

 ين نشأة ىذه األقواؿ وما سبب ىذا الخالؼ؟إف قيل: من أ
 قلنا: أما أىل المذىب فلهم وجوه ثالثة:

 األوؿ: أف ىذا مروي عن ابن عباس ولم يرو لو مخالف في الصحابة.
 الثاني: طريقة السير بإبطاؿ بقية األقواؿ، فإذا بطلت تعين ما نقوؿ.

دتو تأكيد والتأكيد ال يوجب الكفارة، أما بطالف قوؿ داود أنو عادة لفظ الظهار فباطل؛ ألف إعا
 وأيضاً فلم يرو في شيء من األخبار أف الذي أمره الرسوؿ بالكفارة أعاد لفظ الظهار.

وأما بطالف قوؿ مجاىد وطاوس أف العود ىو نفس الظهار، وأف المراد يعودوف إلى ما كانوا 
باطل؛ ألف اهلل تعالى قاؿ: }ُثمَّ يعتادونو في الجاىلية، وقالوا: الظهار يوجب الكفارة، كالقتل ف

يَػُعوُدوَف{ وثم في لغة العرب للتراخي، وأيضاً إف عاد قد يكوف للعود إلى ما كاف عليو، ويكوف 
 بمعنى صار، قاؿ الشاعر:

 
 إذا السبعوف أقصدني سراىا

 
 وسارت في المفاصل والعظاـ

 
 وصرت كأنني أقتاد عيراً 

 
 وعاد الرأس مني كالثغاـ

 



 والثغاء بالفتحنبت يبيض إذا يبس يشبو بو الشيبيعني صار، 
 وأما بطالف قوؿ الشافعي أنو إمساكها عن الطالؽ فذلك يظهر من وحوه:
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األوؿ: أف ثم للتراخي واإلمساؾ حاصل عقيب الظهار، وألنا لو جعلنا الطالؽ مسقطاً لم يصح 
، كإعادة لفظ الظهار، وألف ذلك؛ ألنو قوؿ يوجب التحريم، فلم يكن مسقطاً لتحريم آخر

اإلمساؾ خالؼ التخلية، والظهار لم يقبض التخلة، والشافعي يقوؿ: تشبيهو المرأتو بأمو 
 يقتضي عدـ إمساكها، وإذا لم يطلق فقد عاد.

وأما بطالف قوؿ الزىري والحسن أنو نفس الوطئ فذلك بطالنو ظاىر من اآلية؛ ألنو تعالى قاؿ: 
 َماسَّا{ فأوجب اهلل تقديم العتق على الوطئ، فكيف يقاؿ: الوطئ أوجب العتق.}ِمْن قَػْبِل َأْف يَػتَ 

 وأما قوؿ المنصور باهلل أنو اإلرادة مع الخلوة فهذا يحتاج إلى دليل.
الوجو الثالث مما تمسك بو أىل المذىب في تفسيرىم للعود أف قالوا: السابق إلى األفهاـ أف 

عـز على الوطئ سمي عائدًا، ونظير ىذا الحديث وىو قولو العود ىو الرجوع عن التحريم، فإذا 
: ))العائد في ىبتو كالعائد في قيو(( أي الذي يريد الرجوع في الهبة، وأيضاً -عليو السالـ-

معنى العود التدارؾ، فيكوف المراد ثم يتداركوا ما قالوا ومنو المثل عاد عبث على ما أفسد أي 
 تدراكو باإلصالح

 وع:ويتعلق بهذا فر 
األوؿ: لو مات قبل العود والوطئ فال كفارة عندنا، وكذا لو ماتت ولو مات بعد العود وقبل 

الوطئ وجبت عند السادة، والصحيح من قولي المنصور باهلل ذكر ذلك في حواشي المذىب، 
وأحد القولين لػ المنصور باهلل ال يجب، واآلية محتملة لقولنا من حيث أف اهلل تعالى رتب 

 ة على العود، وقد حصل وىو يحتمل.الكفار 
 القوؿ الثاني: من حيث تعيين أنو استحاؿ ما عـز عليو، وأنها شرعت لحل الوطئ، وقد مات.
الفرع الثاني: إذا كرر لفظ الظهار على امرأة ىل يكرر الكفارة أـ ال؟ أما ما كرره بعد أف كفر 

 لألوؿ فال إشكاؿ في تكررىا، وذلك داخل في عمـو اآلية.
أما إذا كاف قبل التكفير وقبل العود فإف أراد تأكيد األوؿ فكفارة واحدة، وإف لم يرد تأكيده و 

 فمذىبنا ومالك وقوؿ الشافعي أنها كفارة واحدة.
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قاؿ في التهذيب: ال يكرر عند الهادي، وىو مروي عن الحسن وعطاء، وطاوس، والشعبي، 
مَّ يَػُعوُدوَف ِلَما قَاُلوا{ لم يخص من كرر ممن لم يكرر، بل وإبراىيم والزىري؛ ألف قولو تعالى: }ثُ 

في حديث أوس لم يسأؿ ىل كرر أـ ال، وأحد  -عليو السالـ-أوجبت تحرير رقبة، والرسوؿ 
 قولي الشافعي يكرر.

 وقاؿ زيد بن علي: إف اختلف المجلس، ال إف اتحد المجلس.
، وحجتنا من طريق القياس أف تكرير -عليو السالـ-قاؿ في التهذيب: وىو مروي عن علي 

السبب ال يوجب تكرير المسبب كتكرر الحدث تكفي عنو طهارة واحدة، ويكرر الزنا فيو حداً 
 واحد، والشافعي في أخير قوليو شبو ذلك بالطالؽ.

أما لو عاد اللفظ بعد العود قبل الوطئ ففي ىذا تردد بين المفرعين، رجح الفقيو عدـ التكرر؛ 
ره، والتحريم باؽ، ورجع إليو الفقيو، وكاف قبل ذلك يقوؿ: تكرر الكفارة ألف الولى قد ألنو كر 

تعلقت بذمتو، وىذا محتمل؛ ألنو ظهاره الثاني يوجب عوداً آخر، وليس التحريم يمنع من 
الظهار، فالظهار من الحائض والمحرمة، وكاف يلـز أف لو أعاد الظهار بعد الوطئ أف ال يكرر؛ 

يم باؽ على الصحيح خالؼ قوؿ المنصور باهلل، وتعليل الشرح أف اللفظ األوؿ مهما ألف التحر 
 لم يرتفع حكمو فال تأثير لتكرره، فيلـز منو أف ال يتكرر حكم الظهار، ولو وطئ وفيو نظر.

الفرع الثالث: لو ظاىر من عدة نسوة بكلمة واحدة أو بكلمات فمذىبنا وىو مروي عن زيد 
 وري، واألوزاعي، وابن حي: لكل واحدة كفارة.بن علي وح وص والث

وقاؿ مالك: كفارة واحدة، والشافعي قاؿ: إف كاف بألفاظ فكفارات، وإف كاف بلفظ واحد 
فقوالف في التكرر، وسبب الخالؼ أف اآلية محتملة لقولنا من حيث أف اهلل تعالى أوجب 

يَػَتَماسَّا{ ولم يفصل بالنظر إلى كل الكفارة على المظاىر قبل المسيس بقولو: }ِمْن قَػْبِل َأْف 
واحدة بين أف يكوف قد ظاىر من األخرى أـ ال، واحتج الشافعي ألحد قوليو بأف ذلك مروي 

عن عمر، واحتج للقوؿ اآلخر بأنو وجد الظهار والعود بالنظر إلى كل واحدة فكاف كما لو 
 فرده.
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 المذىب بأنها لرفع التحريم لكل واحدة محرمة.واعلم أف داللة اآلية محتملة، وقد تعلل أىل 
 وقاؿ في النهاية: إف شبهنا بالطالؽ تعددت وإف شبهنا باإليالء فكفارة، فرجح التشبيو باإليالء.
الفرع الرابع: إذا تعقب الظهار ملك للزوجة أو طالؽ رجعي، أو بائن أو تثليث أو فسخ يرد، 

 التكفير.ثم عادت زوجتو فالوطء محـر ال يبيحو إال 



 وقاؿ أبو يوسف ومحمد: الردة تبطل حكم الظهار.
 حجتنا أف اآلية لم تفصل في وجوب التكفير على من عاد.

أما مرافعة اإلمرأة فيسقطو الفراؽ بطالؽ أو فسخ حتى تعود إليو المرض وإحراـ، وكونها معيبة 
جنونة إذا أفاقت ورتقا ومملوكة، وكونو مريد السفر؛ لكن الصغيرة تطالب إذا بلغت، والم

 الوليهما.
قاؿ المنصور باهلل في المهذب: لو ظاىر من واحدة معينة من امرأتيو، ثم التبست باألخرى فإنو 

 يكوف مظاىراً من كل واحدة منهما، وىذا أجلى ألجل المطالبة.
أما لو عاد لهما فهي كفارة واحدة، ويعود بذلك إلى الكالـ على الكفارة، وقد قاؿ تعالى: 

َتْحرِيُر رَقَػَبٍة ِمْن قَػْبِل َأْف يَػَتَماسَّا{ قد أفاد وجوب تقديم التحرير للرقبة قبل المسيس وىو يعم  }فػَ 
كل مسيس، فلو عصى بالوطئ لم يجب المسيس الثاني قبل التحرير كما صرح بذلك في خبر 

سلمة بن صخر، وىو حجة الزمخشري وابن داعي، لكن إطالؽ الرقبة تدخل فيها الصغيرة 
الكبيرة، والذكر واألنثى والخنثى، والصحيح والمعيب، والمؤمن والفاسق والكافر، لكن و 

اُء َعَلى اْلُكفَّاِر{ وح أدخل الذمية، وقد تقدـ الكالـ على ىذا  أخرجنا الكافرة بقولو تعالى: }َأِشدَّ
 في كفارة اليمين في سورة المائدة.

ـُ شَ   ْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن{وقولو تعالى: }َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَيا
.  وىذا الكالـ ينطوي على تفسير الوجود وعلى صفة الصـو

 أما الوجود ففيو مسائل:
 األولى: ىل العبرة بالوجود حاؿ الوجوب أو حاؿ األدى؟
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قلنا: في ىذا ثالثة أقواؿ، فالذي حصلو أبوطالب والوافي لمذىب الهادي وىو قوؿ أبي حنيفة 
وؿ لػ )الشافعي(، وأحد قولي الناصر أف العبرة بحاؿ األدى، وأحد قولي الناصر وأصحابو، وق

 وقوؿ لػ الشافعي بحاؿ الوجوب.
ـُ َشْهَرْيِن{  والثالث: لو بأغلظ األحواؿ، وسبب الخالؼ أف قولو تعالى: }َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَيا

 محتمل ىل المراد من لم يجد حاؿ العود أو حاؿ األدى؟
القوؿ األوؿ: علة االنتقاؿ إلى الصـو العدـ للرقبة، فسواء عدمها وقت وجوبها أو قاؿ أىل 

، أف العادـ يجوز لو الصـو عند العدـ، ويعضد ذلك بالقياس على الطهارة،  وقت أدى الصـو
 فإف من وجد الماء أوؿ الوقت ثم عدمو آخر الوقت وأراد الصالة جاز لو التيمم إجماعاً.



ني: قولو تعالى: }فَػَتْحرِيُر رَقَػَبٍة{ يؤذف أف وجوب الرقبة عقيب العود؛ ألنو قاؿ أىل القوؿ الثا
جاء بالفاء وىي للتعقيب، ثم إنو تعالى عقب الصـو بنفي الوجود المذكور قياساً على الحد؛ 
ألنو حق يجب للتطهير، وإف قلنا بأغلظ الحالين فألف فيو حيطة وقياساً على الحج، فإنو أي 

 الماؿ لزمو، فكذا أي وقت قدر على العتق.وقت قدر على 
الثانية: إذا شرع في الصـو لعدـ الرقبة ثم وجدىا قبل الفراغ من الصـو انتقل إليها؛ ألنو واجد 

فال يجزيو الصـو مع الوجود، وإذا بطل الزاماً نفي بطل أجر ما مضى، وىذا مذىبنا وىو  
من مذىب س أنو ال يجب عليو، والظاىر من كالمتييم إذا وجد الماء، ووافقنا المزني والظاىر 

مذىب الشافعي أنو ال يجب عليو أف ينتقل؛ ألف أصلو أف من تلبس بالبدؿ لم ينتقل، واألفضل 
 عندىم االنتقاؿ.

 الثالثة: في تفسير ىذا العدـ، وذلك أنو يكوف عادماً بأحد أمرين:
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ذا ظاىر، ولو توصل إلى سقوط الرقبة بذريعة األوؿ: الفقر الذي ال يستطيع معو شراء الرقبة وى
وىي أف يهب مالو ممن يثق بو جاز لو ذلك كما يجوز في سائر األيماف، ومن ىذا قصة أيوب 

عليو -صلى اهلل عليو حين أمره تعالى أف يضرب بالعثكوؿ لئال يحنث، وقد قاؿ القاسم 
 ق بو.فيمن حلف ال وصل أخيو بصدقة مالو فإنو يهبو ممن يث -السالـ

وقاؿ المؤيد باهلل في الزيادات في الكفارات إذا أفتى رجل بأف يهب مالو ألوالده حتى يفتقر ثم 
 يصـو عن كفارات عليو كره ذلك، كما نقوؿ في طريقة اإلعسار أف التخييل فيو مكروه.

ف وقاؿ أبو مضر: وكذلك يكره للمفتي الفتوى، وتعليمو؛ ألنو بأمر بالقطع عن نفع الفقراء، فإ
، وأخذ العسور يكره، ولكن إف كانت الحيلة قبل الحنث سل )  ( .1فعل صح ويجوز الصـو

واألمر الثاني إذا عدـ رقبة يشتريها أو بعد مالو عنو فهذا مبيح للصـو وقد ادعى ط اإلجماع أف 
 اإلعسار بالوجود والتعذر دوف اليسار واإلعسار ذكر ىذا في كفارة األيماف.

، ذكروا ىذا وقاؿ صاحب الوافي و  مالك: إذا كاف مالو غائباً فعليو أف ينتظر وال يكفر بالصـو
 في كفارة اليمين، فيأتي ىنا.

وقولو تعالى: }َفَمْن َلْم َيِجْد{ فيو داللة لنا؛ ألف من بعد مالو عنو ال يسمى واجدًا، ولكن كم 
ر فيمن عليو حد البعد؟ ىذا محتمل للنظر ىل يقاؿ حد البعد خروجو عن البلد كما قد ذك

شيء من ذوات األنفاؿ، فلم يوجد المثل في البلد فعليو القيمة، أو يقاؿ يعتبر مسافة القصر، 
 وكل على أصلو أو مسافة االرعا أو عينو الولي في النكاح.



__________ 
 ( ػ بياض في األصلين قدر نصف سط1)
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ا ال يصل إلى مالو حتى يفرغ من أما الفقيو فقد ذكر عن بعضهم في كفارة اليمين أف حدى
الصـو للثالثة األياـ، وىذا محتاج إلى داللة، وقد ذكر الفقيو في كفارة اليمين أف غيبة الماؿ 

التي تبيح صـو الثالثة األياـ مسافة القصر، وحكي عن المؤيد باهلل ثالثة أياـ، وىي مسافة 
في تأخير الكفارة فكفارة القتل  القصر عنده، والذي في مهذب الشافعي إف لم يكن عليو ضرر

، وإف كاف عليو ضرر ككفارة الظهار؛ ألنو يتضرر بالتحريم فوجهاف.  واليمين لم يجز لو الصـو
(1) 

وأما كم حد اإلعسار الذي يبيح االنتقاؿ إلى الصـو فذكر صاحب الوافي في كفارة اليمين أف 
وضعف ذلك أىل المذىب، يجوز لو أخذ الزكاة ومثلو في شمس الشريعة عن الشافعي، 

وجعلوا اليسار إمكاف اإلخراج؛ ألنو يسمى واجداً إذا كاف معو ثمن الرقبة، وإف كاف الذي معو 
 دوف النصاب.

 الرابعة: إذا كاف معو رقبة محتاج إليها للخدمة ىل يجزيو االنتقاؿ إلى الصـو أـ ال؟
، وىو قوؿ قلنا: الذي حصلو أبو العباس وأبوطالب للمذىب أنو ال يجزيو  االنتقاؿ إلى الصـو

أبي حنيفة وأصحابو ومالك، والثوري، واألوزاعي، وخرج صاحب الوافي لمذىب الهادي جواز 
، وىذا قوؿ الليث والشافعي ، وىو محكي عن المنصور باهلل،  االنتقاؿ إلى الصـو

لى: }َفَمْن وسبب الخالؼ أف أىل القوؿ األوؿ قالوا: إنو يطلق عليو اسم الوجود، وقد قاؿ تعا
َلْم َيِجْد{ وأىل القوؿ الثاني قالوا: إما كانت حاجتو تستغرقو فإنو كالمعدـو كما لو كانت لو دارًا 

 يحتاج لسكناىا، وكما لو كاف معو ماء يحتاج لشربو فإنو يجوز لو التيمم.
وجود قلنا: التيمم يباح لعدـ الماء، وللضرورة بخالؼ الصـو في الكفارة، فإنو مقيد بعدـ ال

 فقط.
قاؿ أصحاب الشافعي : يستثنى لو الخادـ إف كاف مريضاً أو ال يخدـ نفسو، فإف كاف ممن 

يخدـ نفسو فوجهاف تلزمو العتق؛ ألنو مستغن عنو، وال يلزمو ألنو ما من أحد إال وىو يحتاج 
 إلى الترفيو والخدمة.
__________ 

 ( ػ بياض في األصلين قدر سطر1)
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الصـو فقد وصفو اهلل تعالى بالتابع وبأف يكوف قبل التماس، فلو حصل تفريق لغير وأما صفة 
عذر استأنف وفاقاً لداللة اآلية، وإف فرؽ لعذر ميؤس من زوالو ثم زاؿ جاز لو البنى وذلك 

وفاؽ، فيخرج من مقتضى لزـو البائع المذكور في اآلية، وإف كاف لعذر يرجى زوالو كالمرض 
و العباس وأبوطالب وقوؿ لػ الشافعي البنى قياساً على التفريق بالحيض في  المرجو، فجوز أب

كفارة القتل، فإف ذلك وفاؽ، والذي صححو المؤيد باهلل وىو ظاىر قوؿ األحكاـ، وأبي حنيفة 
وأحد قولي الشافعي أنو يجب معو االستئناؼ، وإف فرؽ بالسفر فأبوالعباس وأبوطالب قاال: 

 رة، وحصل المؤيد باهلل قولين:يستأنف إال أف يخشى مض
قاؿ: ظاىر قوؿ األحكاـ يستأنف وظاىر قوؿ المنتخب ال يستأنف، وقد تقدـ طرؼ من ىذا 

 في سورة النساء، في كفارة القتل.
وأما خلوه عن المسيس فهذا كالـ أىل المذىب أنو إذا جا مع امرأتو المظاىر منها ليالً أو 

ماؿ الشهرين فعليو االستئناؼ، ىذا أخرجو أبوالعباس للهادي نهارًا، عامداً أو ناسياً قبل استك
 ، وبو قاؿ أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى والثوري والنخعي، والليث والحسن.-عليو السالـ-

وقاؿ أبو يوسف والشافعي: ال يضر إف جامعها بالليل وإما بالنهار، فإف كاف عامداً استأنف وإال 
ى: }ِمْن قَػْبِل َأْف يَػَتَماسَّا{ فأوجب تعالى تقديم الصياـ على المسيس فال، ووجو كالمنا قولو تعال

 وخلوه عن المسس، فإذا فات التقديم لم يفت.
األمر الثاني: وىو خلو الصياـ عن المسس ويكوف المساس منافياً لصحة الكفارة، ونسبو 

بطل الغسل كذا بالحدث قبل الطهارة فإنو ال يبطل شيئاً، وإذا غسل بعض األعضاء فأحدث 
يبطل ما تقدـ من الصـو بالمسس قبل كمالو، واإلجماع على صحة الكفارة بعد المسس لفوات 

محلها، ويلـز على قولنا أف لو تحلل الصـو لمس أو تقبيل أف يكوف كالجماع في بطالف ما 
.  تقدمو من الصـو
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فكذا إذا تقدـ بعضو، وإذا صاـ من وشبهة القوؿ الثاني أف تقدـ الوطئ جميع الصـو ال يبطلو، 
بعض الشهر كملو من الشهر الثالث، وصاـ الشهر الثاني بقولو تعالى في سورة البقرة: 

}َيْسأَلُوَنَك َعِن اأَلِىلَِّة ُقْل ِىَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواْلَحجّْ{ فنأخذ باألدلة لداللة اآلية إال ما تعذر 
 وىو الشهر األوؿ.



ـُ ِستّْيَن ِمْسِكيناً{وقولو تعالى: }فَ   َمْن َلْم َيْسَتِطْع فَِإْطَعا
 في ىذه الجملة مسائل:

؟  األولى: ىل يجوز لو أف يمس قبل أف يطعم أو ال يجوز كالعتق والصـو
وىو  -عليو السالـ-قلنا: اختلف العلماء في ذلك فالذي خرجو المؤيد باهلل لمذىب الهادي 

و ال يجوز لو أف يمسها قبل اإلطعاـ قياساً على مسها قوؿ أبي حنيفة وأصحابو، والشافعي أن
.  قبل العتق وقبل الصـو

وقاؿ مالك في أحد الروايتين، والثوري في أحد الروايتين وبعض الناصرية، ورواه في زوائد 
 اإلبانة عن أبي طالب أنو يجوز،

ط ذلك في وسبب الخالؼ أف اهلل تعالى لم يشرط في اإلطعاـ أف يكوف قبل المماسة كما شر 
 العتق والصياـ.

فقاؿ األولوف: نقيس اإلطعاـ على العتق والصياـ، فال يجوز المماسة قبلو، وذكره في األولين 
 داللة على الثالث.

 فإف قيل: فهال اكتفى بذكره في العتق؟
قلنا: ذكرنا في الصـو لرفع توىم أنو إنما يحـر قبل الشروع لكونو يتجزى ويتعدد بخالؼ 

من اإلطعاـ ألنو كالصـو في التجزي، وأيضاً فإف األخبار دلت على تقديم  العتق، وحذؼ
، ثم باإلطعاـ فجعلها سواء.  اإلطعاـ؛ ألنو أمره بالعتق ثم بالصـو

وقاؿ من أجاز ذلك: فلو كاف المسس قبل اإلطعاـ محرماً لذكره اهلل تعالى كما ذكر ذلك في 
 العتق والصياـ.
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داعي: الخالؼ ىل يأثم بتقديم الوطئ، وأما صحة اإلطعاـ لو تحلل قاؿ الزمخشري وابن 
الوطئ قبل كمالو فيجوز االستئناؼ عند الجميع، ويقوؿ ىذا فائدة ترؾ ذكره عند اإلطعاـ لتفيد 

، ولم يحعل من فوائد تركو  أنو إذا تحلل المسس اإلطعاـ لم يستأنف كما يستأنف في الصـو
التحريم قبل التكفير بأي الثالث متفق عليو، ودعوى اإلجماع  جواز المساس قبل اإلطعاـ؛ ألف

.  ضعيف للخالؼ السابق، وقد يقاؿ: بل ظاىر كالمهم أف تحلل الوطئ يبطل ما قبلو كالصـو
قاؿ في الشفاء: وخرج أبوالعباس جواز الوطئ قبل اإلطعاـ، وخرج أيضاً خالؼ الثانية في 

 -عليو السالـ-اف للقدر فقاؿ ع تخريجاً للهادي تقدير الطعاـ، واآلية مجملة ليس فيها بي
نصف صاع من البر أو دقيقو، أو صاع من سائر الحبوب لكل مسكين قياساً على كفارة 



 اليمين، وإلى ىذا ذىب المؤيد باهلل، وىو قوؿ أبي حنيفة واصحابو والثوري.
رقاً من تمر، وقاؿ الشافعي: لكل مسكين مد لخبر الذي وطئ في شهر رمضاف فإنو أعطاه ع

 والعرؽ خمسة عشر صاعاً على تفسيره.
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الثالثة في استيفاء العدد وفي صفة المساكين والكالـ على ذلك كالكالـ في إطعاـ المساكين 
في كفارة اليمين، وقد تقدـ الكالـ على ذلك في سورة المائدة تكملة لهذه الجملة وىي أف 

العتق والصياـ واإلطعاـ فإف التحريم باؽ، وتسقط مرافعة المظاىر لو تعذرت عليو الكفارة من 
اإلمرأة؛ ألنو كالمعدـ، ولعل نفقتها واجبة عليو، إذ ال يتعدى منها، وإف امتنع االستمتاع  

كالمريضة بل ىنا أولى؛ ألف تعذره بتعديو، ولو وطأىا سقط الحد مع علم التحريم وجهلو 
الؽ أىل المذىب أنها ال تجزي، وفي اآلية الكريمة للشبهة، ولو أنو كفر قبل العود فظاىر إط

إشارة إلى ذلك لقولو تعالى: }ثُمَّ يَػُعوُدوَف ِلَما قَاُلوا فَػَتْحرِيُر رَقَػَبٍة{ والفاء للتعقيب، وذكر في 
الشرح في مواضع واإلماـ يحيى أنو يجزي؛ ألف العود شرط، فأشبو حوؿ الحوؿ في الزكاة 

تل، وقد ذكر ىذا في مهذب الشافعي، لكنو قاؿ: إذا كفر بالماؿ والموت بعد الجراحة في الق
وشبو ذلك بالزكاة قبل الحوؿ، وكفارة اليمين قبل الحنث، وىم يجيزوف التكفير قبل الحنث 

.  بغير الصـو
يَػتَػَناَجْوَف بِاإِلْثِم َعْنُو وَ  قولو تعالى: }َأَلْم تَػَرى ِإَلى الَِّذيَن نُػُهوا َعِن النَّْجَوى ثُمَّ يَػُعوُدوَف ِلَما نُػُهوا

 َواْلُعْدَواِف َوَمْعِصَيِة الرَُّسوِؿ{.
النزوؿ: روي عن ابن العباس أنها نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجوف دوف المؤمنين 

ويتغامزوف بأعينهم، فظن المؤمنين أنو بلغهم عن أقربائهم الذي في السرايا قتل أو موت أو 
، فلما طاؿ ذلك شكوا إلى رسوؿ اهلل فنهاىم عن النجوى دوف مصيبة أو ىزيمة فيحزنوف

 المسلمين، فلم ينتهوا فنزلت.
عن مقاتل: نزلت في اليهود وكاف بينهم وبين رسوؿ اهلل موادعة إذا مر بهم المسلم تناجوا خفية 

عنو فيظن أنهم يريدوف قتلو، فيترؾ الطريق عليو مخافة، فبلغ ذلك رسوؿ اهلل فنهاىم فلم 
 هوا.ينت
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ثمرة اآلية: تحريم التناجي بما يؤذي أحداً من المسلمين أو إيهاـ ما نسبوه، وقد جاء في 
الحديث عنو : ))إذا كنتم ثالثة فال يتناجى إثناف دوف صاحبهما فإف ذلك يحزنو(( وروي دوف 

 الثالث
 للَُّو{قولو تعالى: }َوِإَذا َجاُءوَؾ َحيػَّْوَؾ ِبَما َلْم ُيَحيَّْك ِبِو ا

 -رضي اهلل عنها-قيل: كانت اليهود إذا حيو الرسوؿ قالوا: الساـ عليك، فقبضت عائشة 
وجهها وقالت: عليكم الساـ والزاـ والذاـ اللعنة، فقاؿ النبي : ))يا عائشة إف اهلل يحب الرفق 

وال يحب الفحش والتفحش(( فقالت: ألم تسمع ما قالوا؟ فقاؿ: ))ألم تسمع ما رددت 
 (( فنزلت.عليهم

 قاؿ في عين المعاني: كاف يرد عليهم فيقوؿ : ))وعليكم((.
 قاؿ: ورواية وعليكم بالواو خطأ.

قاؿ: وقيل نزلت في المنافقين كانوا يقولوف: أنعم صباحاً تحية الجاىلية وتحية اهلل نحو: 
ـٌ َعَلى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى{.  }َوَساَل

د بها الشرع مشروعة، وخالفها منهي عنو، فتكوف تحية الجاىلية وثمرة اآلية أف التحية التي ور 
وما يعتاده الظلمة منهي عنو، ويدؿ جوابو صلى اهلل عليو على جواز المجازاة في األذية، ويدؿ 

ردعو لعائشة أنو ال يجوز المجاوزة في التساب، وقد جاء في الحديث عنو : ))المستباف ما 
((. قاال فهو على البادئ منهما حتى  يعتدي المظلـو

ُسوِؿ قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا تَػَناَجْيُتْم َفالَ تَػتَػَناَجْوا بِاإِلْثِم َواْلُعْدَواِف َوَمْعِصَيِة الرَّ 
 َوتَػَناَجْوا بِاْلِبرّْ َوالتػَّْقَوى{

 ىذا نهي للمؤمنين أف يفعلوا كفعل اليهود والمنافقين.
فَاْفَسُحوا يَػْفَسِح اللَُّو َلُكْم  يػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَػَفسَُّحوا ِفي اْلَمَجاِلسِ قولو تعالى: }يَاأَ 

 َوِإَذا ِقيَل انُشُزوا فَانُشُزوا يَػْرَفِع اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت{.
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نزلت في قـو كانوا يتنافسوف في مجلس رسوؿ اهلل ، وإذا جاء أحدىم ضيقوا  النزوؿ: عن قتادة
 مجلسهم وأبو أف يفسح بعضهم لبعض.

وقيل: كاف النبي في الصفة يـو الجمعة وفي المكاف ضيق، فجاء ناس من أىل بدر فيهم ثابت 
فعلوا فشق بن قيس بن شماس، وكاف يكـر أىل بدر فسلموا وقاموا ينتظروف أف يوسع لهم فلم ي

ذلك عليهم، فأقاـ جماعة وأبعدىم فكرىوا ذلك وشق عليهم، وقاؿ المنافقوف: ألستم تقولوف 



 أنو يعدؿ ما عدؿ على ىؤالء حيث أقامهم، فنزلت عن مقاتل.
وقيل: نزلت في ثابت بن قيس؛ ألنو كاف في أذنيو ثقل، وكانوا يفسحوف لو حتى يقرب من 

 ينهم كالـ عن الكالبي.رسوؿ اهلل ، فضايقو بعضهم وجرى ب
وقيل: نزلت في مجلس المقاتلين، وكانوا يتنافسوف في الصف األوؿ حرصاً على الجهاد، عن 

 أبي العالية، والحسن والقرطبي.
 وأما قولو تعالى: }َوِإَذا ِقيَل انُشُزوا فَانُشُزوا{

 قيل: نزلت في المجلس، وقيل: في الجهاد، وقيل: في الصالة.
 عن قتادة: إلى كل خير. وفي عين المعاني

 وعن عكرمة: فيمن دعا الحاجة أو الشهادة.
ثمرات اآلية: وجوب المعاونة على الطاعة وأف المسجد أو مجالس الوعظ والعلم يجب فيها 
المواساة، وأف ال يأخذ من المكاف إال ما يكفيو مع اإلنضماـ وعدـ التوسع، ويلـز أف من كاف 

ال تجزيو صالتو على أصوؿ األئمة عليهم السالـ؛ ألف في المسجد وضيق على مصلي آخر 
وقوفو على ىذه الِصفة معصية وىو مأمور بخالؼ ما ىو عليو، وتدؿ اآلية على حسن الرغبة 
إلى الجهاد، وطلب الشهادة على حسن المبادرة إلى الطاعات، وإجابة الدعا إلى الشهادة، 

لعالم سؤالو، وال يكثر عليو على وجو وعلى الترغيب في أدب طالب العلم، وأف ال يحرض ا
 يضجره.

 وفي قولو تعالى: }فَاْفَسُحوا{
أمر بالمواساة، وفي قولو تعالى: }يَػْفَسِح اللَُّو َلُكْم{ ترغيب عظيم ألنو تعالى قاؿ: يفسح اهلل 

لكم، وىذا مطلق في كل ما ينبغي الفسحة فيو من المكاف والرزؽ، والصدر والقبر، وغير ذلك، 
 كر جار اهلل.ىكذا ذ 
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 وقولو تعالى: }يَػْرَفِع اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم{
ترغيب ثاف أنو تعالى وعد الرفعة بامتثاؿ أوامر اهلل وأوامر رسولو }َوالَِّذيَن ُأوُتوا{ أي ويرفع 
)ليتني العالمين منهم خاصة }َدرََجاٍت{ قيل: أراد في الجنة، وقيل: في المجالس، وقد قاؿ : )

منكم أولوا األحالـ والنهى(( وىذا حكم شرعي أف المؤمنين وأىل العلم يقدموف في مواضع 
التقديم، وتميز درجتهم، وفي ذلك ترغيب في طلب العلم، وقد روي عن ابن عباس في 

 تفسيرىا أف المراد والذين أوتوا العلم درجات فوؽ الذين آمنوا.



أنو كاف إذا قرأىا قاؿ: ياأيها  -رضي اهلل عنو-ود قاؿ في الكشاؼ: وعن عبد اهلل بن مسع
 الناس افهموا ىذه اآلية، ولترغبكم في العلم.

وعن النبي : ))بين العالم والعابد مائة درجة، بين كل درجتين حصر الجواد المضمر سبعين 
 سنة((.

 وعنو : ))فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب((.
 : ))يشفع يـو القيامة ثالثة: األنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء((.-عليو السالـ-و وعن

 : فاعظم بمرتبة ىي واسطة بين النبوة والشهادة، بشهادة رسوؿ اهلل .-رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل
بين العلم والماؿ والملك  -عليو السالـ-: خير سليماف -رضي اهلل عنو-وعن ابن عباس 

 ، فأعطي الماؿ والملك معو.فاختار العلم
 وعنو : ))أوحى اهلل إلى إبراىيم إني عليم أحب كل عليم(( والترغيب في ىذا واسع.
ُموا بَػْيَن َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقةً  ٌر  قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نَاَجْيُتُم الرَُّسوَؿ فَػَقدّْ َذِلَك َخيػْ

 َلُكْم َوَأْطَهُر{
ل في سبب نزولها أف المسلمين أكثروا السؤاالت لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو حتى أملوه قي

 وأبرموه، فأراد اهلل تعالى التخفيف عنو.
وقيل: أثقلو المنافقوف بالسؤاالت بما ال يحتاج إليو، فأمروا بالصدقة قبل المناجاة، وفي ىذا 

 دقين، ولما نزلت ارتدعوا وكفوا.تعظيم لرسوؿ اهلل ، وتخفيف ونفع للفقراء، وثواب للمص
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كاف معو دينار فصرفو، وكاف إذا ناجاه تصدؽ   -عليو السالـ-وقيل: لم يعمل بها إال علي 
 بدرىم.

قاؿ الكلبي: تصدؽ بو في عشر كلمات سألهن رسوؿ اهلل ، ثم نسخ ذلك بقولو تعالى: }فَِإْذ 
أَِقيُموا الصَّاَلَة َوآُتوا الزََّكاَة{ قيل: بقية زماناً ثم نسخت، وقيل: َلْم تَػْفَعُلوا َوتَاَب اللَُّو َعَلْيُكْم فَ 

 ساعة، وىي وإف كانت متصلة في التالوة فهي متأخرة في النزوؿ.
 وقيل: نسخت ىذه الصدقة بالزكاة وكانت ىذه الصدقة واجبة.

ُهْم َوَيْحِلُفوَف  لَُّو َعَلْيِهْم َما ُىْم ِمْنُكمْ قولو تعالى: }َأَلْم تَػَرى ِإَلى الَِّذيَن تَػَولَّْوا قَػْوماً َغِضَب ال َوالَ ِمنػْ
 َعَلى اْلَكِذِب َوُىْم يَػْعَلُموَف{

قيل: نزلت في المنافقين تولوا اليهود، ونقلوا إليهم أسرار المؤمنين، عن قتادة وابن زيد، وقيل: 
ديثو لليهود، وثمرتها نزلت في عبد اهلل بن أبي المنافق، وكاف يحضر مجلس رسوؿ اهلل وينقل ح



 تحريم مواالة من غضب اهلل عليو، وقبح اليمين الكاذبة، وأف القبيح مع العلم يقبحو أعظم.
َوَلْو َكانُوا  قولو تعالى: }الَ َتِجُد قَػْوماً يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر يُػَوادُّوَف َمْن َحادَّ اللََّو َوَرُسوَلوُ 

 بْػَناَءُىْم َأْو ِإْخَوانَػُهْم َأْو َعِشيَرتَػُهْم ُأْولَِئَك َكَتَب ِفي قُػُلوِبِهُم اإِليَماَف َوَأيََّدُىْم ِبُروٍح ِمْنُو{آبَاَءُىْم َأْو أَ 
قيل: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أىل مكة ينذرىم بمجيء رسوؿ اهلل ، فاعلم 

 .-عليو السالـ-اهلل نبيو 
نو أتاه أبا قحافة يسب رسوؿ اهلل فصكو أبو بكر صكة سقط منها وقيل: نزلت في أبي بكر؛ أل

 وذكر ذلك لرسوؿ اهلل فقاؿ لو: ))ال تعد إال ذلك(( فقاؿ: لو كاف معي سيفي لقتلتو.
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قتل أباه عبد اهلل بن الجراح يـو أحد، وفي  -رضي اهلل عنو-وقيل: في أبي عبيدة بن الجراح 
عاه أبيو يـو بدر للبراز، وقاؿ لرسوؿ اهلل : دعني أكن في الرغلة د -رضي اهلل عنو-أبي بكر 

األولى فقاؿ: ))متعنا بنفسك يا أبا بكر، أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري(( والرغلة 
رضي -القطعة من الجبل، وفي مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يـو ُأحد، وفي عمر 

رضي اهلل -اـ يـو بدر، وعلي وحمزة وعبيدة بن الحارث قتل خالو العاص بن ىش -اهلل عنو
 قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة، والوليد بن عتبة يـو بدر. -عنهم

وثمرة ىذه اآلية الزجر عن مالبسة أعداء اهلل، والتوصية في التصلب في مجانبتهم، واالحتراس 
لى: }َوَلْو َكانُوا آبَاَءُىْم َأْو عن مخالطتهم ومعاشرتهم، قد زاد ذلك تأكيداً وتشديداً بقولو تعا

َأبْػَناَءُىْم{ وبقولو تعالى: }أُْولَِئَك َكَتَب ِفي قُػُلوِبِهُم اإِليَماَف{ ويقابلو قولو تعالى: }ُأْولَِئَك ِحْزُب 
 الشَّْيطَاِف{ بقولو تعالى: }ُأْولَِئَك ِحْزُب اللَِّو{.

االة أولياء اهلل ومعاداة أعدائو، بل ىو قاؿ جار اهلل: فال تجد شيئاً أدخل في اإلخالص من مو 
 اإلخالص بعينو.

 وعن الثوري: كانوا يروف أنها نزلت فيمن يصحب السلطاف.
 وعن عبد العزيز بن أبي داود أنو لقيو المنصور في الطواؼ فلما عرفو ىرب منو وتالىا.

وجدت فيما  وعن النبي أنو كاف يقوؿ: ))اللهم ال تجعل لفاجر وال لفاسق عندي نعمة، إني
: ال تجد قوماً(( أراد ىذه اآلية.  أوحيت إليَّ

ومن ثمرات ما جاء في سبب نزولها جواز قتل الرحم الكافر، ولكن ىذا إذا قاتل أو خشي منو 
على نفسو، أو على مسلم، فإف لم يجز قتلو على ظاىر كالـ أبي العباس، حيث قاؿ: على 

 لحرب.المسلم أف يتجنب قتل أبيو المشرؾ في دار ا



نْػَيا َمْعُروفًا{. ُهَما ِفي الدُّ  قاؿ في الشرح: وىو مما ال خالؼ فيو لقولو تعالى: }َوَصاِحبػْ
قاؿ: وروي أف أبا بكر أراد قتل أبيو فقاؿ رسوؿ اهلل : ))دعو يقتلو غيرؾ(( ىذا كاف قبل 

 اسالمو.

(2/312) 

 
 

 ، وىو قوؿ الشافعي .قاؿ محمد بن عبيد اهلل: وكذلك استحب لو أف ال يقتل عمو وأخاه
قاؿ: ال يقتل ذا رحم رحمو؛ ألنو في ذلك قطيعة الرحم، وقد قاؿ تعالى: }َواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي 

ـَ{.  َتَساَءلُوَف ِبِو َواأَلْرَحا
 وفي مهذب الشافعي: يكره إال أف يقاتل أو يذكر اهلل تعالى أو رسولو بسوء فال كراىة.

ساف من عدو اهلل؛ ألنو يميل قلبو إلى المحسن، لقولو : ومن الثمرات: كراىة قبوؿ اإلح
رحمو -))جبلت القلوب على حب من أحسن إليها(( ولهذا الحديث الذي رواه الزمخشري 

 عنو : ))اللهم ال تجعل لفاجر وال لفاسق عندي نعمة((. -اهلل
أعيا في أنو  -رحمو اهلل تعالى-روي عن السيد األوحد شمس الدين أحمد بن األميرالجبلي

مسيره حين خرج إلى اليمن فرآه نصراني فرؽ لو وأركبو على فرس مسافة، وساعده ألجل 
 العجز الذي أصابو فعد ذلك من شوائب سفره.

رحمو اهلل -وحكي لي أف الفقيو األفضل العالمة بدر الدين محمد بن سليماف بن أبي الرجاؿ
وانقطاع قوت فرفع أمره إلى األمير أطلع بعض تالمذتو على أحوالو فوجدىم في شدة  -تعالى

صاحب الدولة بصعدة فأرسل لو بحمل من الطعاـ، وألقى عليو بابو، فوقف أياماً وعاذلو 
 أصحابو في أخذه فقاؿ: معاذ اهلل من ذلك فرد الحمل إلى األمير.

ية، ىذا من باب : وقولو تعالى: }الَ َتِجُد قَػْوماً يُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو{ اآل-رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل 
التخييل خيل أف من الممتنع المحاؿ أف تجد قوماً مؤمنين يوالوف المشركين، والغرض بو أنو ال 

 ينبغي أف يكوف ذلك، وحقو أف يمتنع وال يؤخذ بحاؿ مبالغة في النهي عنو.
 وقولو تعالى: }ُأْولَِئَك َكَتَب ِفي قُػُلوِبِهُم اإِليَماَف{

 أي أثبتو فيها بما وفقهم.
 وقولو: }َوَأيََّدُىْم ِبُروٍح ِمْنُو{ يعني بلطف من عنده.
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 سورة الحشر
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

أِلَوَِّؿ اْلَحْشِر َما ظَنَػْنُتْم  قولو تعالى: }ُىَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب ِمْن ِديَاِرِىمْ 
َأنػَُّهْم َماِنَعتُػُهْم ُحُصونُػُهْم ِمَن اللَِّو َفأَتَاُىُم اللَُّو ِمْن َحْيُث َلْم َيْحَتِسُبوا َوَقَذَؼ ِفي َأْف َيْخُرُجوا َوظَنُّوا 

 قُػُلوِبِهُم الرُّْعَب ُيْخرِبُوَف بُػُيوتَػُهْم بِأَْيِديِهْم َوَأْيِدي اْلُمْؤِمِنيَن فَاْعَتِبُروا يَاُأوِلي األَْبَصاِر{.
لنضير وذلك أنهم صالحوا الرسوؿ على أف ال يكونوا عليو وال لو، فلما النزوؿ: نزلت في بني ا

ظهر يـو بدر قالوا: ىو النبي الذي نعتو في التوراة ال ترد لو راية، فلما ىـز المسلموف يـو ُأحد 
ارتابوا ونكثوا، وخرج كعب بن األشرؼ في أربعين راكباً إلى مكة، وعاقدوا أبا سفياف على أف 

احدة على محمد، وخرج رسوؿ اهلل ليستعين بهم في دية الرجلين الذي قتلهما يكونوا يداً و 
عمرو بن أمية الظمري من بني عامر، وكانا في ذمة رسوؿ اهلل ، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، ثم 
تناجوا بينهم وقالوا: إنكم ال تجدوف ىذا الرجل على مثل ىذه الحالة، وىو قاعد إلى جنب 

الوا: من رجل يعلو البيت فيلقي عليو صخرة فيقتلو ويريحنا منو، فصعد جدار من بيوتهم فق
بذلك، وكاف معو نفر من أصحابو فقاـ وقاؿ:  -عليو السالـ-عمرو بن جحاس فأخبره جبريل 

))ال تبرحوا حتى آتيكم(( فرجع إلى المدينة وأخبرىم بما كاف، وأمر بقتل كعب بن األشرؼ 
يلة، وكاف أخاه من الرضاعة، ثم صبحهم بكتائب وىو على فقتلو محمد بن سلمة األنصاري غ

حمار مخطـو يلتف فقاؿ لهم: ))اخرجوا من المدينة(( فقالوا: الموت أحب إلينا من ذلك، 
 فتنادوا بالحرب.
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( استمهلوا رسوؿ اهلل عشرة أياـ ليتجهزوا للخروج، فدس إليهم عبد اهلل بن أبي 1وقيل:)
تخرجوا من الحصن، فإف قاتلوكم فنحن معكم، ولئن خرجتم لنخرجن  المنافق وأصحابو ال

معكم،فدربوا على األزذقة وحصونها فحاصرىم رسوؿ اهلل إحدى وعشرين ليلة، فلما قذؼ اهلل 
تعالى في قلوبهم الرعب، وأيسوا من نصرة المنافقين طلبوا الصلح فأبا عليهم إال الجال، على 

ل ما شاؤا من متاعهم، قيل إال السالح فحملوا إلى الشاـ أف يحمل كل ثالثة أبيات على جم
إلى أريحا وأذرعات إال بيتين منهم آؿ أبي الحقيق وآؿ حيي بن أخطب فلحقوا بخيبر، 

 ولحقت طائفة بالحيرة، وأجالىم عمر من خيبر إلى الشاـ.
 َن{وقولو تعالى: }ُيْخرِبُوَف بُػُيوتَػُهْم بِأَْيِديِهْم َوَأْيِدي اْلُمْؤِمِني

قيل: كانوا يخربوف بواطنها والمسلموف ظواىرىا، والذي دعاىم إلى الخراب حاجتهم إلى 



الخشب والحجارة ليشدوا بها أفواه األزقة وحسد المسلمين إف بقيت فال يتحسروف على 
بقائها، وأف ينقلوا معهم جيد الخشب كالساج المليح، والذي دعا المسلمين إلى الخراب إزالة 

 ال يتسع لهم مجاؿ الحرب. تحصنهم، وأف
 وقولو تعالى: }فَاْعَتِبُروا يَاُأوِلي األَْبَصاِر{

 قيل: المعنى اعتبروا أنما دبر اهلل من إخراجهم بغير قتاؿ.
 وقيل: وعد رسوؿ اهلل المسلمين أف يورثهم أرضهم وأموالهم بغير قتاؿ، فاستدلوا على صدقو.

 ولهذه الجملة ثمرات:
__________ 

: . وقيل : استمهلوا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  4ص  81لفظ: تفسير القرطبي ج  ( ػ ىذا1)
وسلم عشرة أياـ ليتجهزوا للخروج ، فدس إليهم عبد اهلل ابن أبي المنافق وأصحابو ال تخرجوا 

من الحصن ، فإف قاتلوكم فنحن معكم ال نخذلكم ، ولئن أخرجتم لنخرجن معكم . فدربوا 
إحدى وعشرين ليلة ، فلما قذؼ اهلل في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر على االزقة وحصنوىا 

 المنافقين طلبوا الصلح ، فأبى عليهم إال الجالء
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منها أف لإلماـ نظره في الصلح كما صالح رسوؿ اهلل ابتداء، ثم نظره في المن على من أراد، 
  عند خروجهم.وترؾ ما أراد من األمواؿ حسب المصلحة، كما فعل رسوؿ اهلل

 ومنها أف الواجب أف يخلو من جزيرة العرب إال لمصلحة.
قاؿ الحاكم: وما فعلو عمر من إجالئهم من جزيرة العرب ىو الذي يقتضيو الشرع من الكتاب 

والسنة، فقد : ))ال يجتمع في جزيرة العرب ديناف(( وقد فسر قولو: }أِلَوَِّؿ اْلَحْشِر{ أي 
ـ، وآخره ما فعلو عمر من إخراج من بقا، وفي الحديث كاف آخر  حشرىم وجمعهم إلى الشا

كالـ رسوؿ اهلل : ))اخرجوىم من جزيرة العرب(( فإف خيف مفسدة جاز إبقاؤىم كما أمر 
 رسوؿ اهلل أىل نجراف لما ىموا باالنتقاؿ إلى دار الحرب.

 من جزيرة العرب. وقد قاؿ اإلماـ يحيى بن حمزة في االنتصار: إف مكن اهلل تعالى أخرجناىم
 ومنها جواز تخريب حصونهم وأراضيهم.

قاؿ في الكشاؼ: واتفق العلماء أف حصوف الكفرة وديارىم ال بأس أف تهدـ وتحرؽ، وتغرؽ 
 وترمى بالمجانيق.

 ومنها ما ذكر أبو العباس بن شريح أف قولو تعالى: }فَاْعَتِبُروا{ دليل على صحة القياس.



 دـ وما تأخر ال يليق بذلك.قاؿ الحاكم: إال أف ما تق
 فَِبِإْذِف اللَِّو َولُِيْخِزَي اْلَفاِسِقيَن{ قولو تعالى: }َما َقَطْعُتْم ِمْن لِيَنٍة َأْو تَػرَْكُتُموَىا قَاِئَمًة َعَلى ُأُصوِلَها

اللينة اختلف فيها فقيل: ىي عامة ألنواع النخل.وقيل: للكراـ، وقيل: للنخل سوى العجوة عن 
وقتادة، واألوؿ عن مجاىد، وابن زيد، وأبي مسلم، والثالث عن أبي سفياف.وقيل: ابن عباس، 

 ىي لما قرب من األرض من النخل، وقيل: الفسيل ألنها اللينة.
ثمرة اآلية جواز قطع أشجار الكفار وخراب زروعهم، قيل: لما أمر الرسوؿ بقطع نخيلهم، 

 الصالح قطع النخيل. قالت اليهود: زعمت يا محمد أنك تريد الصالح أفمن
 وروي أنو أمر بقطع النخيل إال العجوة.

 وعن جابر: العجوة من الجنة.
 وقيل: لم يأمر بقطعها لمصلحة، ورجحو الحاكم.
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ومن ثمراتها جواز االجتهاد ولو بحضرة رسوؿ اهلل وأف كل مجتهد مصيب، وأف بعضهم اجتهد 
ظهم، فكاف ىذا وجهاً في االجتهاد، وبعضهم لم فقطع، ورأى أف ذلك يوىن أمر الكفار ويغي

يقطع ورأى أنو يصير إلى المؤمنين في الحاؿ الثاني، وذكر أبو مسلم أف رجلين من أصحاب 
رسوؿ اهلل كاف أحدىما يقطع العجوة وأحدىما يقطع سائر النخل فسأؿ عن ذلك فقاؿ األوؿ: 

 ت اآلية تصويبهما.أغيظ الكفار، وقاؿ اآلخر: بقيتو للنبي وللمؤمنين فنزل
وعن ابن مسعود قطعوا منها ما كاف موضعاً للقتاؿ، وكذلك يجوز إحراؽ األشجار والنخيل إف 
رأى اإلماـ ذلك صالحاً، وىو قوؿ أبي حنيفة وأصحابو والثوري، وذكره الليث إحراؽ النخيل 

 والشجرة المثمرة.
 ي عنو جواز ذلك.وقاؿ األوزاعي: أكره قطع الشجر وتخريب قرية أو كنيسة، ورو 

 وروى عمر أف رسوؿ اهلل أحرؽ نخيل بني النضير.
 وروي أنو أمر بإحراقها.

قاؿ في الشرح: ولم يلـز على ىذا ما روي أنو كاف يقوؿ في وصيتو للجيش: ))وال تقطعوا 
شجرًا، وال تغوروا عيناً، إال شجر يضركم(( ألف اإلماـ إنما يقطع ويحرؽ إذا رأى الصالح في 

ذا كاف قطعها يضر بالمسلمين تركت، وإف كانت تضر المسلمين بأف يتقوا بها قطعت، ذلك، فإ
 ولهذا قاؿ : ))إال شجرًا يضركم(( ىذا معنى كالمو، وىذا حكم أىل الحرب.

: ما لم يجلبوا بو على المسلمين فال -عليهم السالـ-وأما حكم أىل البغي فقد قاؿ األئمة 



تخرب أراضيهم، وال تقطع أشجارىم، ولكن ىذا بنا على أف  سبيل عليو، فهذا يدؿ على أنو ال
ذلك ال مصلحة في فعلو، فإف رأى اإلماـ صالحاً في قطع أشجارىم، وخراب دورىم فعل، وقد 

 ذكر األمير الحسين وغيره جواز العقوبة، بإتالؼ الماؿ وأخذه.
 أما إتالفو فقد ورد بذلك أخبار كثيرة:

 أحرؽ دار من يتخلف عن الجماعة(( وىو ال يهم إال بالجائز. منها أنو قاؿ: ))لقد ىممت أف
 وروي أنو قاؿ: ))إذا وجدتم الرجل وقد غل فاحرقوا متاعو واضربوه((.

 وروي أف أمير المؤمنين أحرؽ نصف ماؿ المحتكر، وصرؼ نصفو إلى بيت الماؿ.
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 ما لحق بمعاوية.أنو أحرؽ دار جرير بن عبد اهلل ل -عليو السالـ-وروي عن علي 
وروي أنو أحرؽ دور قـو كانوا يبيعوف الخمر، وكذلك بعض دار ثور بن عمرو لما لحق بمعاوية، 

القرى، وقطع النخيل واألعناب، والزروع  -عليو السالـ-وخرب بعضها، وخرب الهادي 
 بنجراف وأملح، وقطع أعناب عالؼ بحقل صعدة عقوبة لهم على ترؾ انقيادىم، وكذلك الناصر

خرب منازؿ أىل الخطأ في نجرأف، وقطع نخيلهم وأعنابهم، وخر  -عليو السالـ-بن الهادي 
 ب أيضاً بالد قدمة وقطابة، وىكذا كثير من األئمة فعل ذلك.

وأما أخذ الماؿ عقوبة إلى بيت الماؿ فجوزه األمير الحسين وىو أحد قولي المؤيد باهلل 
 من إتالفو، والمنصور باهلل؛ ألف أخذه أنفع للمسلمين

 أخذ نصف ماؿ المحتكر إلى بيت الماؿ. -عليو السالـ-وقد روي أف علياً 
وعن النبي : ))من أعطى زكاة مالو طائعاً فلو أجرىا، ومن قاؿ ال أخذناىا وشطر مالو غرمة من 

 غرمات ربنا((.
اد وعنو أنو قاؿ: ))من وجدتموه يصيد من ىذه المواضع والحدود فمن وجده فلو سلبو(( أر 

 حـر المدينة.
وروي أف عمر قضا على من قتل في الحـر بدنة وربع دية، وقضا ابن عباس فيمن قتل في 

الشهر الحراـ في البلد الحراـ بدية، وثلثي دية وغير ذلك من الحكايات ، واحد قولي المؤيد 
بعض باهلل ال يجوز رفع الماؿ إلى بيت الماؿ عقوبة؛ ألف ذلك يورث التهمة، وقد ذكر ىذا 

 ، وكذلك منعو اإلماـ يحيى والغزالي.-عليو السالـ-المفرعين لمذىب الهادي 
 قاؿ اإلماـ في االنتصار: والعقوبة بالماؿ كانت جائزة في صدر اإلسالـ، ثم نسخت.

ُهْم َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِو ِمْن َخْيٍل َواَل  َوَلِكنَّ اللََّو  رَِكابٍ قولو تعالى: }َوَما َأفَاَء اللَُّو َعَلى َرُسوِلِو ِمنػْ



ْلُقَرى ُيَسلُّْط ُرُسَلُو َعَلى َمْن َيَشاُء َواللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر، َما َأفَاَء اللَُّو َعَلى َرُسوِلِو ِمْن َأْىِل ا
 فَِللَِّو َوِللرَُّسوِؿ َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيِل{.
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النزوؿ: قيل: لما خرج بنو النضير من ديارىم سأؿ المؤمنين قسمة أموالهم فنزلت وجعل ذلك 
لرسوؿ اهلل يحكم فيها بما شاء لقولو تعالى: }َما َأفَاَء اللَُّو َعَلى َرُسوِلِو{ الفيء الرجوع والرد، أي 

 ما رد من ماؿ بني النضير.
 قيل: ألف أصلها حين خلق للمؤمنين.

 تعالى: }َعَلى َرُسوِلِو{ أي جعلو لو خاصة. وقولو
وقولو تعالى: }َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْيِو ِمْن َخْيٍل َوالَ رَِكاٍب{ واإليجاؼ من الوجيف، وىو السير 

السريع. ومنو قولو في اإلفاضة من عرفات: ))ليس البر بإيجاؼ الخيل وال إيضاع اإلبل على 
اع، والمعنى فما أوجفتم عليو أي على تحصيلو وتغنيمو ىيئتكم(( اإليجاؼ واإليضاع اإلسر 

 خياًل، وال ركاباً يريد بالركاب اإلبل تركب، والمعنى لم تتعبوا ولكن كاف ذلك بتسليط اهلل.
وقيل: لم تركبوا بل مشيتم؛ ألنو لم يركب إال رسوؿ اهلل، فلذلك فوض إليو ولم يقسم قسمة 

ثم قاؿ تعالى: }َما َأفَاَء اللَُّو َعَلى َرُسوِلِو ِمْن َأْىِل اْلُقَرى  الغنائم التي أخذت عنوة، وقوتل عليها،
فَِللَِّو َوِللرَُّسوِؿ{ اختلف المفسروف ىل ىذا مغاير لألوؿ أـ ال؟ فقيل: ليس بمغائر لألوؿ، وىذا 

 تفسير الزمخشري.
في  قاؿ: ولهذا لم يأتي بحرؼ العطف، لكن بين حيث يسبقو رسوؿ اهلل وذلك أنو يصرؼ

 نفسو وأسبابو فإف استغنى ففي ىذه األصناؼ.
 وقيل: المراد باألوؿ ما أخذ بغير حرب بل صلحاً، أو بالرغب.

والثاني: ما أخذ عنوة وقهرًا وىو الغنيمة وكاف مصرفها في ىذه األصناؼ في صدر اإلسالـ، ثم 
حاكم، وىذا نسخ ذلك بآية األنفاؿ، وجعلت للمقاتلين إال الخمس عن أبي علي، ورجحو ال

 مروي عن قتادة.
 وقيل: ما فتح صلحًا.

 والثاني خمس الغنائم وىذا مروي عن أبي علي، ورجحو الحاكم، قاؿ: ألف فيو تكثيراً لفوائد.
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وثمرة اآلية أف ما أخذ بغير قتاؿ كماؿ بني النضير وغيرىم يختص بو الرسوؿ ، ولهذا قاؿ 
َرُسوِلِو{ قاؿ: }َوَلِكنَّ اللََّو ُيَسلُّْط ُرُسَلُو َعَلى َمْن َيَشاُء{ فكاف يقف  تعالى: }َما َأفَاَء اللَُّو َعَلى

على نفسو وأسبابو وأىلو، وما بقي يجعلو للكراع والسالح، ىكذا في التهذيب، قاؿ: وقد ذكره 
الزىري، وذكر أف فدؾ كانت لرسوؿ اهلل خاصة، وإذا كانت ىذه للنبي وجب أف يثبت فيما كاف 

 .-عليهم السالـ-ىا أنها لإلماـ كما كانت لرسوؿ اهلل ، وىذا جلي وقد ذكره األئمة نظير 
وعند أبي حنيفة والشافعي أنها للمصالح، وأما الخالؼ في فدؾ وما جرى فيها من االختالؼ 

 فداللتو من غير ىذه اآلية، وبياف ما يتعلق بهذه المصارؼ الستة، تقدـ في سورة األنفاؿ.
 َكْي الَ َيُكوَف ُدوَلًة بَػْيَن اأَلْغِنَياِء ِمْنُكْم{قولو تعالى: }

أكثر القراء يقرؤف بالياء المثناة من تحت، أي ال يكوف الفيء، ودولة بالنصب، وقراءه أبي 
جعفر تكوف بالتاء المثناة من فوؽ، أي ال تكوف الغنيمة دولة بالرفع، والداؿ في دولة 

، وقرأ السلمي بالفتح.  المضمـو
 ى بن عمر: ىما لغتاف بمعنى واحد.قاؿ عيس

وقيل: الدولة بالفتح الغلبة، وبالضم اسم الشيء يتداولو الناس بينهم مثل العارية، وقيل: بالفتح 
، وكانت الجاىلية تستأثر الرؤساء  المرة من االستيالء، وبالضم نقل النعمة من قـو إلى قـو

: اتخذوا عباد اهلل حواًل -ي اهلل عنورض-بالغنيمة، ويقولوف: من عزيز، ومن ىذا قوؿ الحسن 
 وماؿ اهلل دواًل.

 قولو تعالى: }َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو فَانْػتَػُهوا{
قيل: المراد ما أمر في أمر الفيء والغنيمة وما نهى في شأنهما من األخذ والغلوؿ، وىذا يدؿ 

 حاً، وىذا مذىب األئمة وح وؾ.على النضر لإلماـ بفعل ما يراه صال
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قاؿ الحاكم: ولهذا قسم رسوؿ اهلل خيبر ومن على أىل مكة، ومن عمر على أىل السواد، 
ووظف عليهم الخراج ولم يقسمها لما رأى المصلحة، وعرؼ أف التقدير لإلماـ، ووافقو 

 ىل السوابق.الصحابة على ذلك، ولهذا أيضاً سوى أبو بكر في القسمة وفضل عمر أ
 وقاؿ الشافعي في قسمة األراضي: ال يفعل اإلماـ إال ما طابت بو نفوس الغانمين.

 وقيل: ىذا عاـ في أوامر الشرع ونواىيو.
وعن ابن مسعود أنو لقى رجالً محرماً وعليو ثيابو فقاؿ لو : لو أنزع عنك ىذا، فقاؿ الرجل: 

 قرأ عليو،أقرا علي في ىذه آية من كتاب اهلل، قاؿ: نعم، ف



َفْضاًل ِمَن اللَِّو  قولو تعالى: }لِْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدياِرِىْم َوَأْمَواِلِهْم يَػْبتَػُغوفَ 
اَر َواإلِ  يَماَف ِمْن قَػْبِلِهْم َوِرْضَوانًا َويَػْنُصُروَف اللََّو َوَرُسوَلُو ُأْولَِئَك ُىُم الصَّاِدُقوَف، َوالَِّذيَن تَػبَػوَُّءوا الدَّ

َلْو َكاَف ُيِحبُّوَف َمْن َىاَجَر ِإلَْيِهْم َوالَ َيِجُدوَف ِفي ُصُدوِرِىْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َويُػْؤثُِروَف َعَلى َأنْػُفِسِهْم وَ 
ا ِمْن بَػْعِدِىْم يَػُقوُلوَف رَبػََّنا ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِو فَأُْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف، َوالَِّذيَن َجاُءو 

ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَػُقونَا بِاإِليَماِف َوالَ َتْجَعْل ِفي قُػُلوبَِنا ِغالِّ لِلَِّذيَن آَمُنوا{  اْغِفْر لََنا َوإلِِ
المعنى في ذكر الفقراء المهاجرين بعد ذكر المصارؼ الستة أنو تعالى أراد أف يبين أنو جعلو 

 وصة، وأف ال يكوف دولة بين األغنياء.لمصالح مخص
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عليو -قاؿ في الشرح: إف عمر لما فتح السواد استشار الصحابة في أمرىا فأشار عليَّ 
وعبد الرحمن بن عوؼ أف ال يقسمها، ويقرىا في أيدي أىلها، وطلب الزبير وعمار  -السالـ

ي وبينكم، قاؿ اهلل تعالى: }َما وبالؿ القسمة فحاجهم على ذلك فقاؿ: وجدت أنو يفصل بين
: َأفَاَء اللَُّو َعَلى َرُسوِلِو ِمْن َأْىِل اْلُقَرى إلى قولو: َكْي الَ َيُكوَف ُدوَلًة بَػْيَن اأَلْغِنَياِء ِمْنُكْم{ ثم قاؿ

اَر َواإِليَماَف }لِْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدياِرِىْم َوَأْمَوالِِهْم{ وقاؿ: }َوالَّ  ِذيَن تَػبَػوَُّءوا الدَّ
ِمْن قَػْبِلِهْم{ يعني األنصار، ثم قاؿ: }َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَػْعِدِىْم{ فأثبت فيها حقاً لهؤالء، فلو 

قسمتها بينكم لصارت دولة بين األغنياء منكم، وجاء بو آخر الناس وال شيء لهم، فيجب أف 
 أوؿ األمة وآخرىم.يثبت لهم فيها حقاً يستوي فيو 

وقاؿ الزمخشري: قولو تعالى: }لِْلُفَقَراِء{ بدؿ من قولو تعالى: }َوِلِذي اْلُقْرَبى{ وما بعده وإف  
كاف رسوؿ اهلل من الفقراء، فإنو أخرجو بقولو: }َويَػْنُصُروَف اللََّو َوَرُسوَلُو{ وألنو يرفع عن تسميتو 

ر في الصرؼ بين من تقدـ وبين الفقراء من بالفقير، ىذا كالمو، وفيو إشارة إلى التخيي
 المهاجرين وغيرىم، وفيما روي عن عمر أيضاً أف الحق لألمة والنضر لهم.

وأما أىل المذىب فجعلو اليتامى والمساكين وابن السبيل من بني ىاشم في مصرؼ الخمس؛ 
 ألنو قد روي عن علي بن الحسين أنو قاؿ: ىم يتامانا ومساكيننا وابن سبيلنا.

 قالوا: فإف لم يوجدوا فيهم فمن المهاجرين، فإف لم يوجدوا فمن األنصار.
 قاؿ أبو طالب: ويجب الترتيب بين بني ىاشم وبين غيرىم.
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وقاؿ المؤيد باهلل: مستحب، واستدلوا بأف قالوا ألف في سياؽ اآلية ما يقتضي اختصاص 
ها تأثير وعناية المهاجرين واألنصار أكثر من المهاجرين واألنصار بعد القرابة، وألف العناية ل

غيرىم وألف غير بني ىاشم قد جعل لهم الصدقات وأخذه من اآلية خفي، وقاؿ في نهاية 
 المجتهد: اختلف الناس في مصرؼ الفيء وىو الذي أخذ من غير أف يوجف بخيل أو ركاب.

: الفيء لجميع المسلمين الغني والفقير، وأف اإلماـ يع طي المقاتلة وسائر المصالح وقاؿ قـو
ال خمس فيو، قاؿ: وىو قوؿ الجمهور وىو الثابت عن أبي بكر وعمر وأحد قولي الشافعي و 

أف فيو الخمس والباقي على رأي اإلماـ، وأحد أقواؿ الشافعي ال خمس فيو ويقسم على 
األصناؼ الخمسة، وسبب الخالؼ ما فهم من التعارض بين أنو ال يقاؿ فإنها أوجبت في 

 الحشر.جميع ما يعم الخمس، وآية 
وقولو تعالى: }َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَػْعِدِىْم{ يفهم منو أف جميع الناس سواء، ولهذا قاؿ عمر: ما 

جعلوا ما فتح  -عليهم السالـ-أرى ىذه اآلية إال قد عمت جميع الخلق، حتى الراعي واألئمة 
 نت لرسوؿ اهلل .من غير أف يوجف عليهم بخيل وال ركاب لإلماـ، وقالوا: إف فدؾ ونحوىا كا

وقولو تعالى: }لِْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن{ جعلهم داخلين في اسم الفقراء، وإف كانت لهم ديار 
وأمواؿ، وفي ذلك داللة على أف من غصب مالو جاز لو أخذ الزكاة، ودخل في اسم الفقراء 

قد صاروا كالفقراء  وىذا على أصل المؤيد باهلل والشافعي ، أف الكفار ال يملكوف علينا، ولكن
 بدليل أنو تعالى أضاؼ الديار واألمواؿ إليهم.

وأحد قولي المؤيد باهلل فقد ملك الكفار أموالهم؛ ألف  -عليو السالـ-وأما مذىب الهادي 
 الكافر يملك ما قهر على المسلمين.
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هم قبل أف تملك بالقهر، وتدؿ اآلية وقولو تعالى: }الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِدياِرِىْم{ أراد التي كانت ل
على ثبوت الهجرة، وأف للمهاجر مزية لكونو اختار ما عند اهلل على بيتو ومالو، ورضى بالغربة 
والفقر وأف نصرة المسلمين من األمور التي تثبت لصاحبها التقدـ في الدنيا واآلخرة، ثم إنو 

اَر َواإِليَماَف{ أراد بهم األنصار، وأراد تعالى عقب بذكر األنصار فقاؿ تعالى: }َوالَِّذيَن تػَ  بَػوَُّءوا الدَّ
وأخلصوا اإليماف، أو وجعلوا اإليماف مستقراً وموطناً، وبين تعالى خاللهم في معرض الثنا، فقاؿ 

حتاج تعالى: }ُيِحبُّوَف َمْن َىاَجَر ِإلَْيِهْم َوالَ َيِجُدوَف ِفي ُصُدوِرِىْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا{ أي يطلب م
إليو مما أوتي المهاجرين من الفيء وغيره، والمحتاج إليو يسمى حاجة، يقاؿ: أعطاه من مالو 
حاجتو }َويُػْؤثُِروَف َعَلى َأنْػُفِسِهْم َوَلْو َكاَف ِبِهْم َخَصاَصٌة{ والخصاصة اإلمالؽ والثلمة والفرحة، 



 ومنو خصاص البيت وىي الفروخ في بيت القصب، قاؿ الشاعر:
 الربيع إذا يكوف خصاصة( 1أنت )

 عاش السقيم بو وعاش المقتر
 وفي ىذا داللة على مدح اإليثار.

عرؼ من حالو أنو يتكفف الناس،  -عليو السالـ-وأما حديث البيضة فمتأوؿ أف الرسوؿ 
ويتفرع على ىذا لو نذر بمالو كلو فإنو يصح نذره عند المؤيد باهلل، لكن يتقي ما يسد جوعتو، 

وقواه  -عليهم السالـ-مى استغنى عنو أخرجو، وىذا قوؿ للهادي والقاسم ويستر عورتو ف
الفقيو، والظاىر من قوؿ الهادي والقاسم أنو ال يخرج من نذره إال الثلث؛ ألف االستغراؽ منهي 
عنو إلجماع العقالء على أف من تصدؽ بجميع مالو حتى ال يبقي ما يسد جوعتو ويستر عورتو 

وخصوا الثلث بما ورد فيو الوصية، لكن يقاؿ: كاف يلـز بطالف ما عصى أنو ال يحمد بل يذـ، 
 بو وىو ال يتعين فيبطل الكل.

__________ 
 ( ػ في )ب( أتى1)
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قالوا: إف اهلل تعالى قد أثنى على من توسط في إنفاقو فقاؿ تعالى في سورة الفرقاف: }َوالَِّذيَن 
َلْم يَػْقتُػُروا وََكاَف بَػْيَن َذِلَك قَػَوامًا{ وقاؿ تعالى في سورة اإلسراء: }َواَل ِإَذا َأنَفُقوا َلْم ُيْسرُِفوا وَ 

 َتْجَعْل َيَدَؾ َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َوالَ تَػْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَػتَػْقُعَد َمُلوماً َمْحُسورًا{ وأدلة المؤيد باهلل
روي في سبب نزوؿ اآلية أف اهلل تعالى لما أظهر؛ ألنو تعالى مدح المؤثرين مع الحاجة، وقد 

فتح بني النضير جمع رسوؿ اهلل األنصار وأثنا عليهم بحسن صنعتهم إلى المهاجرين، ثم قاؿ: 
))إف شئتم قسمت بينكم، والمهاجروف في بيوتكم كما كانوا، فإف شئتم خصصتهم بها، 

م، ويكونوف في بيوتنا ودورنا  وتخرجوف من بيوتكم(( فنادوا كلهم من كل جانب أف يقسمها بينه
كما كانوا، فأعطاىم الفيء فآثروا بو المهاجرين فنزلت فيهم اآلية، وقيل: نزلت في أىل بيت 

من األنصار أىدوا رأس شاة مشوياً إلى غيرىم وقالوا: ىو أحوج منا فتبعو الثاني إلى الثالث 
 نزلت.والثالث إلى الرابع حتى دارعلى سبعة أنفس، ورجع إلى األوؿ ف

وقيل: في سبعة عطشوا يـو أحد، فجيء بماء ال يكفي، إال أحدىم فقاؿ: تأوؿ فالناً حتى 
 طيف على سبعة، وماتوا ولم يشربوا فأثنى اهلل عليهم.

وقيل: نزلت في أمر رجل جاء إلى الرسوؿ وقاؿ: أطعمني فإني جائع فبعث إلى أىلو فلم يكن 



((؟ فأضافو رجل من األنصار فأتى بو منزلو ولم عندىم شيء، فقاؿ: ))من يضيفو ىذه الليلة
يكن عنده إال قوت صبيانو فأتوا بو إليو وكاف قد أمر امرأتو أف تنو مهم، وأف تطفي السراج إذا 
أحضر، لينفرد الضيف بذلك الطعاـ، وجعل ىو وامرأتو يَػُلوَْكاِف نبتاً، فغدى إلى الرسوؿ فقاؿ: 

في ىذا داللة على حسن اإليثار، ونصرة لقوؿ المؤيد ))لقد عجب أىل السماء من فعلكما(( و 
 باهلل، ولكن إنما يحسن اإليثار مع ثقتو من نفسو بالصبر.
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وفي عين المعاني عن أبي مرثد البسطامي قاؿ: قاؿ لي شاب من أىل بلخ: ما حد الزىد 
بلح، بل إذا فقدنا عندكم؟ قلت: إذا وجدنا أكلنا، وإذا فقدنا صبرنا، فقاؿ: ىكذا عند كالب 

 شكرنا وإذا وجدنا أثرنا.
وقولو تعالى: }َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَػْعِدِىْم{ قيل: أراد الذين أسلموا من بعدىم في وقت رسوؿ 

 اهلل .
وقيل: التابعين لهم بإحساف إلى يـو الدين، عن الحسن وىو الذي تأوؿ عمر اآلية عليو: 

ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَػُقونَا بِاإِليَماِف{ دلت على أف األدب في الدعا أف يبدأ }يَػُقوُلوَف رَبػََّنا اْغِفْر لَنَ  ا َوإلِِ
 بنفسو، وأف االستغفار مشروع من غير وصية، وقد تقدـ ذلك.

: وفي اآلية داللة على فضل الصحابة، ووجوب مواالتهم، واالقتداء -رحمو اهلل-قاؿ الحاكم 
 أعظم الكبائر.بطرائقهم، وأف البراءة منهم من 

نَساِف اْكُفْر فَػَلمَّا َكَفَر قَاَؿ ِإنّْي بَِريٌء ِمْنَك ِإنّْي َأَخاؼُ   قولو تعالى: }َكَمَثِل الشَّْيطَاِف ِإْذ قَاَؿ ِلإْلِ
 اللََّو{.

قيل: أراد جنس الشياطين، وجنس اإلنساف؛ ألنو ال يزاؿ يوسوس، وقيل: أراد ما كاف يـو بدر؛ 
ندة، وقاؿ: ال غالب لكم اليـو من الناس، وإني جار لكم إلى قولو: إني ألنو استغوى قريشاً بك

 برئ منكم.
 وقيل: عن ابن عباس وابن مسعود أراد ما كاف من حديث برصيصا الراىب.

قاؿ في عين المعاني: كاف راىباً في بني إسرائيل عبد اهلل سبعين سنة فخيل لو الشيطاف بنت 
، قيل أنها أصابتها علة فأمرىم الشيطاف في صورة إنساف ملك زمانو، وكانت من أجمل النساء

أف يتركوىا عند برصيصا ليرقها وقد علمو كلمة تشفى بها، ففعلوا، فلما رأى محاسنها واقعها، 
ثم قتلها خيفة أف تخبر بذلك، فأخبر بو الشيطاف قومها وقد كاف جذب بطرؼ إزارىا حين 



لي أنجك من القتل فسجد لو وصلب، وقاؿ  دفنها فاستدلوا بو فقاؿ لو الشيطاف: اسجد
 الشيطاف: إني أخاؼ اهلل.
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قيل: قاؿ ذلك تصنعاً، قاؿ الحاكم : القتل جائز والسجود جائز، وتغيير الصورة وإزالة العقل ال 
تصح؛ ألنو قد يروي ىذا، ولهذه القصة ثمرة وىي مطابقة ما جاء عن رسوؿ اهلل من النهي عن 

 أة.الخلوة باالمر 
 قاؿ رسوؿ اهلل : ))ال يخلوف رجل بامرأة فإف ثالثهم الشيطاف((.

َمْت ِلَغٍد{. ْنُظْر نَػْفٌس َما َقدَّ  قاؿ تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َوْلتػَ
 قاؿ الحاكم: ىذا دليل على وجوب التفكر، ومحاسبة النفس، وقد تقدـ طرؼ من ذلك.

مكتوب على باب الجنة: وجدنا ما عملنا، ربحنا ما قدمنا  -رحمو اهلل-ر وعن مالك بن دينا
 خسرنا ما خلفنا.

 ُىُم اْلَفائُِزوَف{ ولو تعالى: }الَ َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اْلَجنَِّة َأْصَحاُب اْلَجنَّةِ ق
 الجحيم. المعنى ال يستوي حالهما في اآلخرة؛ ألف أحدىما في النعيم واآلخر في

قاؿ في الكشاؼ: واستدؿ أ صحاب الشافعي بهذه اآلية على أف المؤمن ال يقتل بالكافر، 
وعلى أف الكافر ال يملك على المسلم بالقهر والداللة محتملة؛ ألف قد استويا في صحة 

 أحكاـ الدنيا في أحكاـ مخصوصة.
احتجوا بقولو : ))ال يقتل أما أنو ال يقتل المؤمن بالكافر فهذا مذىب األئمة ومالك وش، و 

 مؤمن بكافر((.
 وقاؿ أبو حنيفة وأصحابو: إنو يقتل بو إذا كاف ذمياً، ال معاىداً وال حربياً.

وأما ما قهره الحربي فقد تقدـ أنو يملك عندنا وأبي حنيفة، وأحد قولي المؤيد باهلل والشافعي 
 ْلُمَهاِجرِيَن{.وال يملك، وتقدـ االستدالؿ بقولو تعالى: }لِْلُفَقَراِء ا

 قولو تعالى: }َلْو َأنْػَزْلَنا َىَذا اْلُقْرآَف َعَلى َجَبٍل َلَرَأيْػَتُو َخاِشعاً ُمَتَصدّْعاً ِمْن َخْشَيِة اللَِّو{.
: ىذا تمثل بجبل، كقولو تعالى: }ِإنَّا َعَرْضَنا اأَلَمانََة َعَلى -رحمو اهلل تعالى-قاؿ جار اهلل 

َواْلِجَباِؿ{ ولهذا قاؿ تعالى: }َوتِْلَك اأَلْمثَاُؿ َنْضرِبُػَها ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم  السََّماَواِت َواأَلْرضِ 
 يَػتَػَفكَُّروَف{.
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وثمرات ذلك وجوب الخشوع عند قراءة القرآف والتفكر فيو، ذكر ذلك الحاكم، ولعل المراد 
عاصياً، وىاىنا نكتة وىي بالوجوب تأكد االستحباب كالخضوع في الصالة، ال أنو يكوف يتركو 

 بياف فضيلة ىذه اآليات.
سألت حبيبي عن االسم األعظم؟ فقاؿ:  -رضي اهلل عنو-قاؿ في الكشاؼ: عن أبي ىريرة 

، فأعدت عليو فأعاد  ))عليك بآخر سورة الحشر، فاكثر من قرائتو(( فأعدت عليو فأعاد عليَّ
.  عليَّ

 غفر اهلل لو ما تقدـ من ذنبو وما تأخر((.وفي التهذيب عنو : ))من قرأ آخر سورة الحشر 
 وعنو : ))من قرأ آخر سورة الحشر لو أنزلنا إلى آخره فمات من ليلتو مات شهيدًا((.

وفي كتاب حواشي الكشاؼ للسيد العلوي عن رسوؿ اهلل : ))من قاؿ حين يصبح ثالث مرات 
ن آخر سورة الحشر وكل اهلل أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطاف الرجيم، وقرأ ثالث آيات م

بو سبعين ألف ملك يصلوف عليو حتى يمسي، وإف مات في ذلك اليـو مات شهيدًا، ومن قالها 
 حين يمسي كاف بتلك المنزلة ((.

وفي عين المعاني عنو : ))من قرأ آخر سورة الحشر فمات من يومو وجبت لو الجنة(( وجاء في 
لو: }َلْو َأنْػَزْلَنا َىَذا اْلُقْرآَف َعَلى َجَبٍل{ وىو واضع ليده الحديث الرباني أف من قرأ الحشر من قو 

 على رأسو كاف ذلك شفاء من كل شيء إال السأـ((.
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وروى المقرئ الفاضل أحمد بن مسعود العنسي قاؿ: قرأت القرآف كلو على المقرئ سليماف 
يدؾ على رأسك، قاؿ: قلت: بن أبي بكر الحرازي فلما انتهيت آلخر سورة الحشر قاؿ: ضع 

وِلَم ىذا؟ قاؿ: قرأت على المقرئ الفاضل فخر اليمن محمد بن إدريس فقاؿ لي كذلك، 
فقلت: وِلَم ىذا؟ قاؿ: أخبرنا المقرئ أبو عبد اهلل محمد بن يوسف المعروؼ بالعيني قاؿ: 

دي، قاؿ: أخبرنا أخبرنا الفقيو أحمد بن محمد الزناتي، قاؿ: أخبرنا الفقيو عمر بن محمد الرما
الفقيو علي بن حاتم بن سالم قاؿ: قرأت على الفقيو أبي عبد اهلل سالم بن محمد بن سالم 

الصوفي فلما انتهيت إلى آخر الحشر قاؿ لي كذلك، وقاؿ: قرأت على الفقيو الفاضل محمد 
بن عبد اهلل بن حاج، فقاؿ لي كذلك، وقاؿ: قرأت على أبي علي حسن بن علي التبرونزي 

فقاؿ لي كذلك، وقاؿ: قرأت على علي بن محمد القطري فقاؿ لي كذلك وقاؿ: قرأت على 
محمد بن سهل فقاؿ لي كذلك، وقاؿ: قرأت على أبي الموفق الخرفي فقاؿ لي كذلك، وقاؿ: 
قرأت على عبد القدوس الدامغاني فقاؿ لي كذلك، وقاؿ: قرأت على أبي عثماف الجبري فقاؿ 



على علي بن حمزة فقاؿ لي كذلك، وقاؿ: قرأت على ابن محمد لي كذلك، وقاؿ: قرأت 
السنحاني فقاؿ لي كذلك، وقاؿ: قرأت على عبد الرحمن بن محمد السهمي فقاؿ لي كذلك، 
وقاؿ: قرأت على جالد بن خالد فقاؿ لي كذلك، وقاؿ: قرأت على حمزة بن حبيب فقاؿ لي 

قاؿ: قرأت على ابن أبي ليلى فقاؿ لي  كذ لك، وقاؿ: قرأت على المنهاؿ، فقاؿ لي كذلك، و 
كذلك، وقاؿ: قرأت على ابن أـ عبد فقاؿ لي كذلك، وقاؿ: قرأت القرآف كلو على رسولو 

فلما انتهيت إلى آخر سورة الحشر قاؿ لي: ))ضع يدؾ على رأسك، وقاؿ: قرأت القرآف على 
 -عليو السالـ- فقاؿ لي كذلك، وقاؿ: قرأت القرآف على إسرافيل -عليو السالـ-جبريل 

فقاؿ لي كذلك، وقاؿ: إف المالئكة قرؤا القرآف كلو حتى انتهوا إلى آخر سورة الحشر فقاؿ 
 لهم اهلل تبارؾ وتعالى: ضعوا أيديكم على رؤسكم، فقالوا: يا ربنا وِلَم ىذا؟ فقاؿ لهم رب
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 (1العزة: ىذه آية شفاء من كل شيء إال الساـ((. )
__________ 

، ضع يدؾ  201جالؿ الدين السيوطي : ضع يدؾ على رأسك ص  - 6الدر المنثور ج ( ػ1)
،  201، ضع يدؾ على رأسك ص  201، ضع يدؾ على رأسك ص  201على رأسك ص 

 ، 201، ضع يدؾ على رأسك ص  201ضع يدؾ على رأسك ص 
، ضع يدؾ على رأسك ص  208الشوكاني : ضع يدؾ على رأسك ص  - 5فتح القدير ج

 ، 208، ضع يدؾ على رأسك ص  208، ضع يدؾ على رأسك ص  208
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 سورة الممتحنة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

وقولو  ِة{قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ تَػتَِّخُذوا َعُدوّْي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء تُػْلُقوَف ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَّ 
لَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة{ وقولو تعالى: }َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإبْػَراِىيَم َوالَِّذيَن تعالى: }ُتِسرُّوَف إِ 

 َمَعُو ِإْذ قَاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا بُػَرآُء ِمْنُكْم َوِممَّا تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدوِف اللَِّو{.
في يقاؿ لها سارة أتت إلى رسوؿ النزوؿ: قاؿ في الكشاؼ: روي أف موالة ألبي عمرو بن صي

اهلل المدينة وىو يتجهز للفتح فقاؿ لها: ))أمسلمة جئت(( قالت: ال، قاؿ: ))أفمهاجرة(( 



-قالت: ال، قاؿ: ))فما جاء بك((؟ فقالت: كنتم األىل والموالي والعشيرة، وقد قتلت الموالي
طلب فكسوىا وحملوىا، فاحتجت حاجة شديدة فحث عليها بني عبد الم -تعني قتلوا يـو بدر

وزودىا فأتاىا حاطب بن أبي بلتعة، وأعطاىا عشرة دنانير وكساىا برد، واستحملها كتاباً إلى 
أىل مكة نسختو: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أىل مكة، اعلموا أف رسوؿ اهلل يريدكم فخذوا 

عمر، وطلحة، حذركم، فخرجت سارة، ونزؿ جبريل بالخبر فبعث رسوؿ اهلل علياً وعمارًا، و 
والزبير، والمقداد، وأبا مزيد، وكانوا فرساناً وقاؿ: ))انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإف بها 

ضعينة معها كتاب من حاطب إلى أىل مكة، فخذوه منها وخلوىا فإف أبت فاضربوا عنقها، 
  : واهلل ما كذبنا وال-رضي اهلل عنو-فأدركوىا فجحدت وحلفت فهموا بالرجوع فقاؿ علي 

كذب رسوؿ اهلل وسل سيفو وقاؿ: أخرجي الكتاب أو يضيع رأسك، فأخرجتو من عقاص 
 (1شعرىا. )

__________ 
 : 281الواحدي النيسابوري ص  -( ػ ىذا لفظ الكشاؼ وفي أسباب نزوؿ اآليات1)

. قاؿ جماعة من المفسرين : نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وذلك أف سارة موالة أبي عمر بن 
ىشاـ بن عبد مناؼ أتت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم من مكة إلى المدينة صهيب بن 

ورسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يتجهر ) يتجهز ( لفتح مكة فقاؿ لها : أمسلمة جئت ؟ قالت 
: ال ، قاؿ : فما جاء بك ؟ قالت : أنتم االىل والعشيرة والموالي ، وقد احتجت حاجة شديدة 

تعطوني وتكسوني ، قاؿ لها : فأين أنت من شباب أىل مكة ، وكانت مغنية ، فقدمت عليكم ل
قالت ما طلب منى شئ بعد وقعة بدر فحث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم بنى عبد 

المطلب فكسوىا وحملوىا وأعطوىا ، فأتاىا حاطب بن أبى بلتعة وكتب معها إلى أىل مكة 
إلى أىل مكة ، وكتب في الكتاب : من حاطب إلى أىل  وأعطاىا عشرة دنانير على أف توصل

مكة ، إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يريدكم فخذوا حذركم ، فخرجت سارة ونزؿ 
جبريل عليو السالـ ، فأخبر النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم بما فعل حاطب ، فبعث رسوؿ اهلل 

ر وطلحة والمقداد بن االسود وأبا مرثد وكانوا كلهم صلى اهلل عليو وآلو وسلم عليا وعمارا والزبي
فرسانا ، وقاؿ لهم : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإف فيها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى 

المشركين ، فخذوه منها وخلوا سبيلها ، فإف لم تدفعو إليكم فاضربوا عنقها ، فخرجوا حتى 
ين الكتاب ؟ فحلفت باهلل ما معها كتاب ، ففتشوا أدركوىا في ذلك المكاف ، فقالوا لها : أ

متاعها فلم يجدوا معها كتابا ، فهموا بالرجوع ، فقاؿ علي واهلل ما كذبنا وال كذبنا ، وسل سيفو 
، وقاؿ : أخرجي الكتاب وإال واهلل الجزرتك والضربن عنقك ، فلما رأت الجد أخرجتو من 

ا ورجعوا بالكتاب إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو ذؤابتها قد خبأتو في شعرىا ، فخلوا سبيله
وسلم ، فأرسل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم إلى حاطب فأتاه ، فقاؿ لو : ىل تعرؼ 



الكتاب ؟ قاؿ : نعم ، قاؿ : فما حملك على ما صنعت ؟ فقاؿ : يارسوؿ اهلل واهلل ما كفرت 
منذ فارقتهم ، ولكن لم يكن أحد من  منذ أسلمت وال غششتك منذ نصحتك وال أحببتهم

المهاجرين إال ولو بمكة من يمنع عشيرتو ، وكنت غريبا فيهم وكاف أىلى بين ظهرانيهم ، 
فخشيت على أىلى فأردت أف أتخذ عندىم يدا ، وقد علمت أف اهلل ينزؿ بهم بأسو وكتابي ال 

 -ذره ، فنزلت ىذه السورة يغنى عنهم شيئا ، فصدقو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم وع
فقاـ عمر بن الخطاب فقاؿ : دعني  -يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 

يارسوؿ اهلل أضرب عنق ىذا المنافق ، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم : وما يدريك 
 قد غفرت لكم تمتيا عمر لعل اهلل قد اطلع على أىل بدر فقاؿ لهم : اعملوا ما شئتم ف
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وروي أف رسوؿ اهلل أمر جميع النساء يـو فتح مكة إال أربعة ىي أحدىم فاستحضر حاطباً 
وقاؿ: ما حملك عليو، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل ما كفرت منذ أسلمت، وال غشيتك منذ نصحتك، 

 -يعني غريباً -موال أحببتهم منذ فارقتهم، ولكني كنت امرء ملصقاً في قريش، وروي عريراً فيه
فخشيت على أىلي فأردت أف اتخذ عندىم يدًا، وقد علمت أف اهلل ينزؿ عليهم بأسو، وإف  

كتابي ال يغني عنهم شيئاً، فصدقو وقبل عذره، وقاؿ عمر: يا رسوؿ اهلل دعني أضرب عنق ىذا 
ا شئتم المنافق، فقاؿ: ))وما يدريك يا عمر، لعل اهلل قد اطلع على أىل بدر فقاؿ: اعملوا م

 فقد غفرت لكم(( ففاضت عينا عمر وقاؿ: اهلل ورسولو أعلم.
ثمرة ىذه اآلية النهي عن مواالة الكفار؛ ألنو تعالى نهى عن ذلك، ومن ذلك إلقاء السر إليهم 

{ مما كاف يحجب عنو، وألنو تعالى قاؿ: }َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإبْػَراِىيَم َوالَِّذيَن َمَعوُ 
يعني في كونهم تبرؤا من الكفار، وقد تكررت اآليات في النهي عن المواالة في نيف وأربعين 

موضعاً من كتاب اهلل تعالى، وقد تقدـ طرؼ من الكالـ على ذلك في سورة آؿ عمراف في قولو 
َن{ والمواالة المنهي عنها ىي تعالى: }الَ يَػتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَف اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِف اْلُمْؤِمِني

الموادة والمحبة لو لما ىو عليو، فيكوف ذلك رضاء بالكفر والفسق، فيصير الموالي على ىذه 
الصفة كالفاعل، ويطلق على المناظرة، وتطلق على المخالفة والمنهي عنو أف يكوف ذلك على 

الث ال يستثني منو شيء، ما ال يجوز، وتطلق على المباطنة والمصاحبة، فاألوؿ والثاني والث
والرابع ىو المباطنة والمخالطة ال تجوز إال تقية لقولو تعالى في سورة آؿ عمراف: }ِإالَّ َأْف تَػتػَُّقوا 

ُهْم تُػَقاًة{ ودلت اآلية على تحريم التقرب إلى الكفار لمضارة المسلمين.  ِمنػْ
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نسبو إلى الكفر، ولما ظن عمر أنو منافق قاؿ الحاكم: ولم يكن ما فعلو حاطب كفرًا؛ ألنو لم ي
وىم بقتلو نهاه عن ذلك، وىو يستخرج من اآلية الكريمة أنو ينبغي قطع ما يؤدي إلى مداراة 

الكفار ونحوىم، وأف ال يجعل المؤمن لو شيئاً يداري أعداء اهلل، وأنو ال يجوز االستغفار 
ْستَػْغِفَرفَّ َلَك{ المعنى فال تقتدوا بو. للكفار؛ ألف قولو تعالى: }ِإالَّ قَػْوَؿ ِإبْػَراِىيمَ  َِ  أِلَبِيِو اَل

وقيل: إف أباه كاف يري إبراىيم أنو يسلم ويعده إظهار اإلسالـ، فلما تبين لو أنو عدوا اهلل تبرأ 
 منو.

 وقيل: وعده أف يستغفر لو إف أسلم.
َنُكْم َوبَػْيَن الَِّذي ُهْم َمَودًَّة{قولو تعالى: }َعَسى اللَُّو َأْف َيْجَعَل بَػيػْ  َن َعاَديْػُتْم ِمنػْ

قيل: نزلت اآلية حين عادى المؤمنوف أقربائهم لنزوؿ قولو تعالى: }َلْن تَنَفَعُكْم َأْرَحاُمُكْم َوالَ 
ُهْم َمَودًَّة{ وذلك َنُكْم َوبَػْيَن الَِّذيَن َعاَديْػُتْم ِمنػْ  َأْواَلدُُكْم{ فأنزؿ اهلل: }َعَسى اللَُّو َأْف َيْجَعَل بَػيػْ

 اإلسالـ، فتكوف ثمرتها أف صلة الرحم من الكفار ساقطة.
يِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكمْ  َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن َلْم يُػَقاتُِلوُكْم ِفي الدّْ ِمْن ِديَارُِكْم َأْف  قولو تعالى: }الَ يَػنػْ

يِن تَػبَػرُّوُىْم َوتُػْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإفَّ اللََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن،  َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن قَاتَػُلوُكْم ِفي الدّْ ِإنََّما يَػنػْ
 ظَّاِلُموَف{.َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َوظَاَىُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأْف تَػَولَّْوُىْم َوَمْن يَػتَػَولَُّهْم فَأُْولَِئَك ُىُم ال

 هلل أف ال يقاتلوه، وال يعينوا عليو عدوا.النزوؿ: قيل: نزلت في قـو من خزاعة عاىدوا رسوؿ ا
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وقيل: نزلت في حديث أسماء ينت أبي بكر لما قدمت عليها أمها من البادية، وكاف قد طلقها 
أبو بكر وىي فسلة بنت عبد العزى وىي مشركة ومعها ىدية، فلم تقبلها ولم تأذف لها 

 قبل منها وتكرمها وتحسن إليها.بالدخوؿ، فنزلت فأمرىا رسوؿ اهلل أف تدخلها، وت
 وقيل: نزلت في قـو من قريش منهم العباس.

 وثمرة اآلية جواز اإلحساف إلى أىل الذمة دوف أىل الحرب، وذلك بالعطاء.
قاؿ في )الروضة والغدير(: وذلك إجماع، أما عطى الذمي بصدقة النفل فجائز وظاىر اآلية أنو 

: ))في كل كبٍد حرَّا -عليو السالـ-ث يطابقو، وىو قولو قربة؛ ألنو تعالى جعلو برًا، والحدي
ـَ َعَلى ُحبِّْو ِمْسِكيناً َويَِتيماً  أجر(( وىذا أيضاً يطابق قولو تعالى في سورة الدىر: }َويُْطِعُموَف الطََّعا

 َوَأِسيرًا{.
 وقاؿ قتادة: ىذه منسوخة بآية القتاؿ.



يل: المراد النساء والصبياف، وعمـو اآلية وعن مجاىد: الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا، وق
 خالؼ ذلك، فكذلك ما ورد في نسبها في حديث أـ أسماء بنت أبا بكر.

وأما عطا المحارب حاؿ حربو فمفهـو اآلية عد ـ جوازه، وقد قاؿ في )الروضة والغدير(: ذلك 
 إجماع إال لمصلحة،

 وىاىنا فروع:
يجوز في غير الفطرة، وخالؼ العنبري قد انقرض، األوؿ: دفع الواجب في فقر أىل الذمة فال 

 ويخرج ىذا بقولو " أمرت أف أخذىا من أغنياكم، وأضعها في فقرائكم".
 وأما الفطرة فال تجوز عند األئمة والشافعي و جوز ذلك لهذه اآلية.

(( إشارة إلى الفقراء الذين جرت العادة بدفع الواجبات  قلنا: قولو : ))اغنوىم في ىذا اليـو
 إليهم، وأيضاً فالمنع من الفطرة مقيس إلى دفع الزكاة.

الفرع الثاني: إذا وقف على أىل الذمة جاز، ذكره أبو طالب والمنصور باهلل والشافعي ، 
 احتجاجاً بهذه اآلية، لكن يؤوؿ بأف المراد إذا وقف على الفقراء منهم.

 ( في الوصية للذمي1الثالث )
__________ 

 ثالثة( ػ في األصل ال1)

(2/334) 

 
 

على جوازىا، وقد ورد في الحديث أف صفية زوجة رسوؿ اهلل  -عليو السالـ-فنص الهادي 
 أوصت ألخيها وىو يهوديي بثالثين ألفاً وجوزىا المسلموف.

 ( : جواز صلة الرحم من أىل الذمة.1الرابع )
لبر المنهي عنو، ( : أنو ال يجوز أف يمن على الحربي بغير حربي؛ ألف ىذا من ا2الخامس )

 وىذا قوؿ أبي حنيفة وأحد كالمي أبي طالب والقاضي زيد.
قلنا: يجوز ذلك لقولو تعالى: }فَِإمَّا َمنِّا بَػْعُد َوِإمَّا ِفَداًء{ وبما ورد أنو منَّ على أبي غزة الحجني 

 في المرة األولى.
 وعن أبي ثمامة الحيفي وعلى أبي العاص بن الربيع.

 ْقِسُطوا ِإلَْيِهْم{ قيل: المراد تعطوىم قسطاً من أموالكم، ونصيباً.وقولو تعالى: }َوتػُ 
 وقيل: تعدؿ في معاملتهم فال تظلموىم.

 (على خيو المسلم.3قاؿ جار اهلل : وناىيك بهذه زاجراً عن ظلم المسلم )



يِن إل َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن قَاتَػُلوُكْم ِفي الدّْ  ى قولو: َأْف تَػَولَّْوُىْم{قولو تعالى: }ِإنََّما يَػنػْ
 ىذه من آيات النهي عن تولي الحربي.

فَاْمَتِحُنوُىنَّ اللَُّو َأْعَلُم بِِإيَمانِِهنَّ  قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراتٍ 
ِإَلى اْلُكفَّاِر الَ ُىنَّ ِحلّّ َلُهْم َوالَ ُىْم َيِحلُّوَف َلُهنَّ َوآُتوُىْم َما  فَِإْف َعِلْمُتُموُىنَّ ُمْؤِمَناٍت َفالَ تَػْرِجُعوُىنَّ 

ِر َواْسأَُلوا َأنَفُقوا َوالَ ُجَناَح َعَلْيُكْم َأْف تَنِكُحوُىنَّ ِإَذا آتَػْيُتُموُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ َوالَ ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَوافِ 
َنُكْم َواللَُّو َعِليٌم َحِكيٌم{.َما َأنَفْقُتْم َوْلَيْسأَُلو   ا َما َأنَفُقوا َذِلُكْم ُحْكُم اللَِّو َيْحُكُم بَػيػْ

__________ 
 ( ػ في األصل الرابعة1)
 ( ػ في األصل الخامسة2)
( ػ ألخيو المسلم صح نسخة . أما لفظ جار اهلل في الكشاؼ : وناىيك بتوصية اهلل 3)

ركين بو ويتحاموا ظلمهم ، مترجمة عن حاؿ المسلم المؤمنين أف يستعملوا القسط مع المش
 516ص4يجترئ على ظلم أخيو المسلم ػ الكشاؼ ج
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النزوؿ: قيل أف رسوؿ اهلل لما صالح المشركين عاـ الحديبية كاف الصلح أف من أتى إليو من 
فجاءت سبيعة أىل مكة رد إليهم، ومن أتى إلى أىل مكة لم يرد إليو ، وكتبوا كتاباً وختموا، 

بنت الحارث األسلمية مسلمة والنبي في الحديبية فأقبل زوجها مسافر المخزومي، وقيل: 
صيفي بن الراىب فقاؿ: يا محمد اردد إلي امرأتي، فإنك قد شرطت أف ترد علينا من أتاؾ منا، 

ا في وىذه طية الكتاب لم تجف فنزلت، بياناً أف الشرط إنما كاف في الرجاؿ دوف النساء، ىكذ
 الكشاؼ.

قاؿ الحاكم: وذكر شيخنا أبو علي أنو لم يدخل في شرط الحديبية إال رد الرجاؿ دوف النساء، 
أو لم يجر للنساء ذكر، وأف أـ كلثـو بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكة 

 في فجاء أخواىا إلى المدينة وسأال ردىا عليهما فقاؿ : ))إف الشرط بيننا في الرجاؿ ال
النساء(( فلم يردىا عليهم، وإنما لم يجر ىذا الشرط لئال يطأىا زوجها الكافر، وقد وقعت 

 الفرقة بينهما.
وذكر علي بن موسى القمي عن ابن عباس أف الصالح أف من خرجت رغبة في اإلسالـ أمسكها 

حاؾ ورد على زوجها ما أنفق، وإف خرجت ىرباً من زوجها ردت، وىكذا في الكشاؼ عن الض
 أف النبي :))من الشرط مثل ذلك(( فعلى ىذا ال تكوف اآلية ناسخة لرد النساء.



 وقيل: إف ىذه اآلية ناسخة لرد النساء الذي وقع الصلح عليو،
وىذه الجملة لها ثمرات، وقد انطوت على أمر ونهي وإباحة، وبعض الثمرات ثابتة، وبعضها 

 ية.منسوخ، ونحن نذكر الثمرات على المفهـو من اآل
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سماىن اهلل مؤمنات لنطقهن بكلمة قولو تعالى: }ِإَذا َجاءَُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمَتِحُنوُىنَّ{
الشهادة، ولم يظهر منهن ما ينافي ذلك، أو ألنهن مشارفات لثبات اإليماف باإلمتحاف، وقد 

كر بالمسلمين، وغدر وتجسس أمر تعالى بامتحانهن وىو اختيارىن لئال يكوف مجيئها لم
ألحوالهم، وىذا يمكن أف يخرج من ىذا امتحاف الشهود عند التهمة بالتفريق والتحيف، 

وكذلك إذا دعت االمرأة أف ال ولي لها، وأرادة النكاح، وىذا االمتحاف باختيارىا باألمارات 
بغض زوجك، باهلل ما وبالتحيف، وكاف يقوؿ للمتحنة: ))باهلل الذي ال إلو إال ىو ما خرجت من 

خرجت رغبة عن أرض إلى أرض، باهلل ما خرجت التماس دنيا، باهلل ما خرجت إال حباً هلل 
 ولرسولو((.

وعن عائشة: امتحانها ما ذكر اهلل تعالى في اآلية بعد ىذا وىي : }ِإَذا َجاَءَؾ اْلُمْؤِمَناُت 
 يُػَباِيْعَنَك{.

، واف محمداً عبده ورسولو، وقد ذكر المنصور باهلل وقيل: امتحانها أف تشهد أف ال إلو إال اهلل
واإلماـ يحيى بن حمزة أف الباطني إذا أسلم فإنو يمتحن، فإف أظهر ما يخفونو من التأويالت 

الباطلة، قبلت توبتو، وإال فال، وىو يقرب من ىذا، وىذا االمتحاف ال يفيد إال الظن؛ ألف 
 الى: }اللَُّو َأْعَلُم بِِإيَمانِِهنَّ{اإليماف يتعلق باالعتقاد، ولهذا قاؿ تع

 فهذه ثمرة، وىذا االمتحاف واجب عند التهمة، واحتياط مع عدمها.
الثمرة الثانية: أف الظن طريق إلى أحكاـ الشريعة في التحليل والتحريم؛ ألنو تعالى جعلها عند 

م الحقيقي ال طريق إليو العلم محرمة على الكافر، مباحة للمؤمن، والمراد بالعلم الظن؛ ألف العل
في ىذه المسألة، وىذه المسالة إجماعية، وأما في غيرىا فقد قاؿ اإلماـ يحيى: ال فرؽ بينهما 

وأبو مضر قاؿ: يعمل بو في التحريم ال في التحليل، إال أف يكوف مقارناً عند المؤيد باهلل، 
 وقسم األحكاـ إلى ما يعمل فيو بالظن، وإلى ما ال يحمل فيو.
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الثمرة الثالثة: أف المسلمة ال ترجع إلى زوجها الكافر وىذا جلي، ولكن ىل يبين بنفس اإلسالـ 
 أو بانقضاء العدة،

 والمسألة على ثالثة أوجو:
إف لم يدخل بها بانت بنفس اإلسالـ وفاقاً، فلو أسلم لم تحل لو إال بعقد، وكذلك إذا سبي 

 ت وفاقاً، ىذا وجو.أحد الزوجين، ثم أسلم اآلخر فقد بان
الثاني: ال تبين إال بانقضاء العدة مع الدخوؿ وفاقاً، وذلك إذا أسلم أحدىما ولم يفترؽ بهما 

الدار، بل ىما في دار الحرب معاً، وكذلك إذا أسلمت في دار الحرب ثم دخل زوجها في دار 
 اإلسالـ ليعقد لنفسو األماف فأسلم ذكر ذلك في الشرح.

تلف فيو وىو إذا أسلم أحد الحربيين، وخرج إلى دار اإلسالـ، وبقى اآلخر الوجو الثالث: مخ
فالذي حصل لمذىبنا وىو قوؿ الشافعي إنها ال تبين إال بانقضاء العدة، وال يكوف اختالؼ 
الدار مؤثراً في البينونة؛ ألف صفواف بن أمية وعكرمة بن أبي جهل ىربا يـو الفتح وأسلمت 

 ألماف، ثم أسلم فبقى النكاح األوؿ.امرأتيهما وأخذا لهما ا
وقاؿ محمد بن عبد اهلل و أبو حنيفة : تبين باإلسالـ والهجرة من غير انقضاء العدة؛ ألف اآلية 

نفت الحل بينهما، وكما لو سبي أحد الزوجين، وقد اختلفت الرواية في حديث زينب بنت 
حجة ألبي حنيفة ومحمد بن عبد  رسوؿ اهلل فقيل: إنو لما أسلم ردىا إليو بعقد جديد، فيكوف

 اهلل.
 وروي عن ابن عباس أنو ردىا بالنكاح األوؿ فيكوف حجة لنا.

وقولو تعالى: }َفالَ تَػْرِجُعوُىنَّ ِإَلى اْلُكفَّاِر{ بين تعالى علة ذلك بقولو تعالى: }الَ ُىنَّ ِحلّّ َلُهْم{ 
 على إنساف حـر عليها، وأكده بقولو: }َوالَ ُىْم َيِحلُّوَف َلُهنَّ{ ألف من حرمت

 وفرع على ىذا تحريم منع األمة المسلمة من الذمي.
، وإنما الخالؼ في بيع  قاؿ في البياف: وذلك إجماع؛ ألنو ال يؤمن عليها ، ووطؤىا عليو محـر

 العبد المسلم من الذمي.
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لف المفسروف ىل ىذا حكم ثبت الثمرة الرابعة: تعلق بقولو تعالى: }َوآُتوُىْم َما َأنَفُقوا{ وقد اخت
ثم نسخ، أو كاف ثبوتو لوقوع الصلح عليو يـو الحديبية، فقاؿ بعضهم: ىذه أحكاـ مصلحية 

وىو رد المهر على الزوج الذي أسلمت امرأتو، ورد المهر على من أسلم، وبقيت امرأتو فثبت 
صلح اآلف على رد في ذلك الصلح بالشرط، ال أف لم يكن ثم شرط كما كاف من قبل فلوقوع ال



 المسلمة فحكى في التهذيب، فعن الهادي وح ال ترد، و يرد مهرىا.
وعن الشافعي : يرد مهرىا، وقد قاؿ في بياف القاضي محمد بن عبد اهلل بن أبي النجم في 

 الناسخ والمنسوخ الذي رجح أئمتنا أنو ال يرد المهر.
وعلى المسلم، وكاف يجب رده من وقاؿ األكثر في اآلية نسخ وىو رد المهر على الكافر 

العنيمة على الكافر إذا أسلمت زوجتو وخرجت إلينا ترد المهر من الغنيمة قبل القسمة، وقد 
 قاؿ ابن عباس، ومجاىد، وقتادة، وابن زيد المردود ىو الصداؽ.

ذا وقيل: يرد المهر الذي يتزوج بها قيل: والناسخ ما ورد في سورة براءة وقد قاؿ قتادة: نسخ ى
 الرد وىذا الحكم براءة.

الثمرة الخامسة: تعلق بقولو تعالى: }َوالَ ُجَناَح َعَلْيُكْم َأْف تَنِكُحوُىنَّ ِإَذا آتَػْيُتُموُىنَّ ُأُجورَُىنَّ{ 
 وىذه إباحة لتزوج المسلمين للمهاجرات، لكنها مشروطة بتأدية األجر وىو المهر.

يؤدى ألزواجهن كاف تقدـ األدى شراطاً، وقد  : فإف أريد بذلك ما-رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل
 تقدـ أف ىذا منسوخ، أو أنو كاف في ذلك الصلح ال في غيره.

قاؿ: وإف أريد أنهن إذا أعطين على سبيل الفرض، ثم تزوجن عليو لم يكن بو بأس، وليس 
لى في المراد أف شرط اإلباحة إف تقدـ إيتاء المهر، فإف النكاح ينعقد بغير تسمية لقولو تعا

 سورة البقرة: }الَ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْف طَلَّْقُتُم النَّْساَء َما َلْم َتَمسُّوُىنَّ َأْو تَػْفِرُضوا َلُهنَّ َفرِيَضًة{.
قاؿ جار اهلل: فإف أريد بذلك البياف أف ما أعطي أزواجهن ال يقـو مقاـ المهر فهو محتمل 

 للصحة ىذا معنى كالمو.
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لسادسة: إذا قلنا بجواز نكاح من خرجت مهاجرة فهل تعتبر اإلباحية مضي العدة أـ ] الثمرة [ا
 ال؟ مذىبنا أنو البد من انقضاء العدة، وىو قوؿ أبو يوسف ومحمد والشافعي.

وقاؿ أبو حنيفة: ال عدة عليها إف كانت غير حامل، وفي الحامل روايتاف صحح أبو بكر أنها ال 
ية؛ ألف اهلل تعالى نفى الجناح لقولو تعالى: }َوالَ ُجَناَح َعَلْيُكْم َأْف تزوج حتى تضع احتج بهذه اآل

 تَنِكُحوُىنَّ{؟
قلنا: ىذا ال يمنع من ثبوت العدة إف قاـ عليها الدليل، وحديث صفواف أو عكرمة دليل على 

 إثبات العدة، وكذلك القياس على امرأة المرتد فإف عليها العدة وفاقاً.
تعلق بقولو تعالى: }َوالَ ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر{ العصم جمع عصمة وىي ما  الثمرة السابعة:

يتمسك بو من عقد أو سبب، وفيها داللة على أف التناكح بين المسلمين والكفار ال يصح، 



وأنو ال يبتدأ بو، وال يستمر أف تقدـ العقد، وللمفسرين أقواؿ في تفسيرىا، فقيل المراد من  
امرأة بمكة فال يعدىا من نسائو؛ ألف اختالؼ الدين قطع عصمتها منو، وىذا مروي كانت لو 

 عن ابن عباس، وعن النخعي في المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر.
وعن مجاىد أمر اهلل تعالى بطالؽ النساء الكوافر، وقد طلق عمر امرأتين لو بمكة وىما قرينة 

، وطلق طلحة بنت ربيعة.  وأـ كلثـو
المراد ال تزوجوا الكافرات، والكوافر قيل: ىو جمع كافرة كقائلة، وقوائل، وقيل: كوافر وقيل: 

 جمع كافر كفارس وفوارس.
 وقيل: قد يقع على الرجاؿ والنساء، ويكوف على تقدير فرقة كافرة وفرؽ كوافر.

 وقيل: يصح للرجاؿ والنساء مثل قوؿ الشاعر:
 وإذا الرجاؿ رأوتؤيد رأيتهم

 
 نواكس األبصار خضع الرقاب
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فيكوف في اآلية داللة على حصوؿ الفرؽ بين المسلم والكافرة، وبين المسلمة والكافر، 
وأبوحنيفة يتمسك بهذه أيضاً في أف المسلمة ال عدة عليها، وجوابو ما تقدـ، وطالؽ عمر 

داللة على  وطلحة وما روي عن مجاىد أمر اهلل تعالى بطالؽ الباقيات على الكفر، وفي ىذا
اعتبار العدة، وأنها ال تبين إال بانقضائها، وأنو لو طلق الزوج وىي في ىذه العدة لحقها 

الطالؽ، وىذا على قوؿ المؤيد باهلل، ومن منعو أف المطلقة رجعياً يلحقها الطالؽ؛ ألنا إذا قلنا 
 ال تبين شبهناه بالطالؽ الرجعي.

ا الطالؽ فلو أسلم الرجل، ثم طلق امرأتو الباقية وأما على قوؿ الهادي أف المطلقة ال يلحقه
( وفي ىذا أيضاً داللة على أنو ال يجوز نكاح المسلم للذمية؛ ألنها  1على الكفر في العدة )

ْخَوانِِهُم الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل  كافرة بدليل قولو تعالى: }َأَلْم َترى ِإَلى الَِّذيَن نَافَػُقوا يَػُقوُلوَف إلِِ
 ِكَتاِب{ وقد تقدـ الخالؼ في ىذه المسألة، ودليل كل قوؿ تقدـ أيضاً.الْ 

وقولو تعالى: }َواْسأَُلوا َما َأنَفْقُتْم{ يعني اطلبوا مهر من لحقت من نسائكم بالكفار كما يطلبوف 
مهر من فات من نسائهم باإلسالـ، وىذا قد تقدـ أنو منسوخ، وأنو كاف في ذلك الصلح، 

 لصفة.لوقوعو على ىذه ا
فَػَعاقَػْبُتْم َفآُتوا الَِّذيَن َذَىَبْت َأْزَواُجُهْم  وقولو تعالى: }َوِإْف فَاَتُكْم َشْيٌء ِمْن َأْزَواِجُكْم ِإَلى اْلُكفَّارِ 



 ِمْثَل َما َأنَفُقوا{.
ثمرتها أف من أريد من نساء المؤمنين فإنو يجب أف تسلم المهر من الغنيمو، وقيل من ماؿ 

المرتدة لما لم يكن لها ولي يسلم المهر لزوجها كاف ذلك على المسلمين، الفيء وذلك ألف 
والمراد عاقبتم أي أصبتم الكفار بعقوبة وذلك ىو التغنم ألموالهم، قيل: أراد بالعاقبة المداولة 

والمراد أنو يجب الرد على زوج المسلمة فإذا عاقبتموىم يعني فاتكم شئ من أزواجكم وقد 
 في ذلك الصلح. تقدـ أنو منسوخ أو
__________ 

 ( ػ بياض في األصلين قدر نصف سطر في )ب( وسطر ونصف في )أ(1)
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بِاللَِّو َشْيًئا َواَل َيْسرِْقَن  قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َجاَءَؾ اْلُمْؤِمَناُت يُػَباِيْعَنَك َعَلى َأْف الَ ُيْشرِْكنَ 
 يَػْقتُػْلَن َأْواَلَدُىنَّ َوالَ يَْأتِيَن بِبُػْهَتاٍف يَػْفَترِيَنُو بَػْيَن َأْيِديِهنَّ َوَأْرُجِلِهنَّ َوالَ يَػْعِصيَنَك ِفيَوالَ يَػْزنِيَن َوالَ 

 َمْعُروٍؼ فَػَباِيْعُهنَّ َواْستَػْغِفْر َلُهنَّ اللََّو ِإفَّ اللََّو َغُفوٌر رَِحيٌم{
يـو الفتح من بيعة الرجاؿ وىو على الصفاء  -صلى اهلل عليو وآلو  -قيل لما فرغ رسوؿ اهلل 

وعمر أسفل منو يبايع النساء بأمره، وعن الشعبي كاف يبايع بيده وعليها ثوب، وقيل كاف عنده 
صلى اهلل عليو وآلو  -قدح ماء غمس يده فيو فغمسن أيديهن وقيل حضرت مجلس رسوؿ اهلل 

اهلل صلى اهلل -متنكرة خوفاً من رسوؿ  للبيعة وفيهن ىند بنت عتبو أمرأة أبى سفياف متنقبة -
فلما قاؿ: ))على أف ال تشركن باهلل شيئاً(( قالت ىند: إنك تأخذ علينا أمرًا ما  -عليو وآلو 

أخذتو على الرجاؿ، وكاف يبايع الرجاؿ على اإلسالـ، والجهاد، فلما قاؿ: ))واليسرقن(( قالت 
 ىند: أف أبا سفياف رجل شحيح وإني أصيب من مالو.

 فقاؿ أبو سفياف: جعلتك في حل فعرفها رسوؿ اهلل وتبسم، وقاؿ: ))إنك لهند((.
فقالت: نعم فاعف عما سلف، فلما قاؿ: ))وال يزنين. قالت: أتزني الحرة، فلما قاؿ: ))وال 

يقتلن أوالدىن(( قالت: ربيناىم صغاراً وقتلتهم كبارًا، فأنتم وىم أعلم، وذلك ألف ابنها حنظلة 
فلما قاؿ:  -صلى اهلل عليو وآلو -ياف قتل يـو يدر فضحك عمر وتبسم رسوؿ اهلل بن أبي سفي

))واليأتين ببهتاف يفترينو بين أيديهنَّ وأرجلهنَّ(( قالت: إف البهتاف يقبح، وما أمرتنا إال بمكاـر 
األخالؽ، فلما قاؿ: ))وال يعصينك في معروؼ(( قالت: ما جلسنا مجلسنا ىذا وفي أنفسنا أف 

 ك في شيئ،نعصي
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قيل في قولو تعالى: }َوالَ يَػْقتُػْلَن َأْواَلَدُىنَّ{ أراد ماكانت الجاىليو عليو من دفن البنات وىي 
 المؤدة، وقيل اليمنعن الرضاع في وقت حاجة المولود، وقيل ىو قتل األوالد في األرحاـ.

 .ْيَن َأْيِديِهنَّ َوَأْرُجِلِهنَّ{وقولو تعالى: }َوالَ يَْأتِيَن بِبُػْهَتاٍف يَػْفَترِيَنُو بػَ 
قاؿ ابن عباس: اليلحقن بأزواجهنَّ غير أوالدىنَّ، وقيل كانت المرأة تلتقط الولد وتقوؿ لزوجها 

ىو ولدي منك، فكنى بالبهتاف من بين أيديهن وأرجلهن عن ذلك، وقيل ىو السحر، وقيل 
 .التهمة، وقيل اليقذؼ بعضهنَّ بعضاً، وقيل الخيانة للزوج

 وقولو تعالى: }َوالَ يَػْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍؼ{
قيل أراد في جميع ما تأمرىن؛ ألنو معروؼ، وقيل: فيما أشرط عليهن ومما شرط ترؾ النوح، 

عن ابن عباس، وقيل أخذ عليهنَّ أال يشققن جبينا وال يدعين بالويل والثبور كفعل الجاىلية، عن 
 زيد بن أسلم.

ـ، ورجح الحاكم األوؿ، وقيل أال تسافر المرأة فوؽ ثالث إال مع وقيل التبرج إلى غير محر 
 محـر وأال ينحنَّ، وأال يخمشنَّ وجوىهنَّ، وال ينتفنَّ شعورىنَّ، ويقرفَّ في بيوتهنَّ.

 وعن النبي صلى اهلل عليو وآلو: ))لعن اهلل النائحة والمستمعة، والحالقة، والواشمة((.
 ثمرات اآلية:

 فيما يعرؼ أنو قوة للمسلمين من البيعة يتوجو على اإلماـ. منها أف االستيثاؽ
ومنها أنو يجوز التحليف على األمور المستقبلة كأف يحلفو ليعطي غريمو حقو رأس الشهر، وقد 

 حكى علي خليل جواز التحليف على ىذه الصفة عند الهادي.
ذا القبيل لو كاف يضارر قاؿ: وعند المؤيد باهلل ال يحلف على األمور المستقبلة، ويأتي من ى

غيره كاف للحاكم أف يحلفو ال ضارره في المستقبل، وإذا جاز التحليف جاز االستيثاؽ 
بالكفيل، وىذا كما يعتاد في بعض البلداف من كوف الحاكم يضمن من عرؼ منو الضرار بعدـ 

 كاف يكفل عشائرىم.  -عليو السالـ-االعتراض وقد روي في حديث الدعار أف علياً 
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ومنها تحريم ما ذكر من قتل األوالد، وعدـ الرضا والبهتاف المذكور على ما ورد، ومنو النياحة، 
 وقد تظاىرت األخبار بالنهي عنها، وعن استماعها.

قاؿ في الشفاء: وما ورد أنو قاؿ يـو ُأحد: ))فال بواكي لو(( فاجتمع النساء فنحنَّ على حمزة 
 رسوؿ اهلل . فلما انصرفنَّ أثنى عليهنَّ 



قاؿ األمير الحسين: إنا نروي ذلك ونروي نسخو، فإنو أمر من ينهي النائحات على قتلى مؤتة، 
وقاؿ لمن أمرىم: ))إف سكتن وإال فاحثوا في أفواىهنَّ التراب(( وغزوة مؤتة متأخرة عن قتل 

 حمزة؛ ألف يـو ُأحد في سنة أربع، وغزوة مؤتة في سنة ثماف.
ى فجوز النياحة، واحتج بما ورد في حديث قتل حمزة، وجوز أيضاً المقارضة ما وأما اإلماـ يحي

 لم تؤد إلى األذية والهجاء.
قاؿ في االنتصار: لما قالت ىند إف أبا سفياف رجل شحيح، قاؿ : ))خذي ما يكفيك أنت 

 وولدؾ بالمعروؼ((
 في ذلك داللة على أجكاـ:

نَّ ليس بعورة، وأف ذكر اإلنساف بما فيو يعني طلباً منها جواز خروج المرأة للحاجة، وأف كالمه
إلزالة التعدي جائز، وأف الرسوؿ يحكم بعلمو؛ ألنو لم يسألو البينة، وأف المرأة تقبض نفقة 

، والمراد ال  ولدىا وتولى إنفاقو، وأنها تستحق الخادـ؛ ألنو قد روي أنها قالت: وال يدخل عليَّ
 يخدمها.

 ية:قاؿ الحاكم في أحكاـ اآل
 فيها داللة على أف االستغفار ال يكوف إال بهذه الشرائط.

 .قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ تَػتَػَولَّْوا قَػْوماً َغِضَب اللَُّو َعَلْيِهْم{
النزوؿ: قيل كاف ناس من فقراء المؤمنين يخبروف اليهود بأخبار المؤمنين ليصيبوا من خيرىم 

 ت اآلية.فنهو عن ذلك ونزل
 وثمرتها النهي عن مواالة الكفار، وفي المواالة ما تقدـ.
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 سورة الصف
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َأْف تَػُقوُلوا َما اَل  قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم تَػُقولُوَف َما الَ تَػْفَعُلوَف، َكبُػَر َمْقًتا ِعْنَد اللَّوِ 
 اللََّو ُيِحبُّ الَِّذيَن يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِلِو َصفِّا َكأَنػَُّهْم بُنَياٌف َمْرُصوٌص{. تَػْفَعُلوَف، ِإفَّ 

النزوؿ: قيل قاؿ قـو لو علمنا أحب األعماؿ إلى اهلل لسارعنا إليو، فلما نزؿ فرض الجهاد 
 تثاقلوا عنو عن ابن عباس، ومجاىد.

اتلنا، وأنفقنا وابتلينا، وفعلنا ولم يفعلوا، وىم في وقيل: نزلت في أقواـ كانوا يقولوف: جاىدنا وق
 ذلك كذبة، عن قتادة، واألصم.



وقيل: كاف رجل أذى المسلمين يـو بدر فقتلو صهيب فقاؿ رجل: أنا قتلت فالناً، ففرح رسوؿ 
اهلل ، فقاؿ عمر وعبد الرحمن بن عوؼ:يارسوؿ اهلل إنما قتلو صهيب، فنزلت اآلية عن سعيد 

 بن المسيب.
وقيل: في قـو قالوا: لو علمنا أحب األعماؿ إلى اهلل لبذلنا فيها أنفسنا وأموالنا، فأمروا بالجهاد 

 فولوا يـو أحد.
 وقيل: أخبروا بثواب الشهداء فقالوا: إف لقينا قتاؿ لنفزعنَّ فيو وسعناً ففروا يـو أحد.

 وقيل: في المنافقين وسماىم مؤمنين توبيخاً وتهكماً.
بح من يقوؿ: وال يفعل ولكن قد يقبح ويستحق الذنب وىو إف كاف عازماً أال وثمرة اآلية ق

يفعل، وقد يقبح وال يستحق الذـ، وذلك إذا كاف عازماً، وإنما قبح ألنو كذب، إما في الماضي 
 وإما في المستقبل.

عليو -قاؿ أبو علي: ويخرج عن القبح بأف يقوؿ: إف شاء اهلل، وقد جاء في الحديث عنو 
خبر المقاؿ ما صدقو الفعاؿ، ويدخل في ىذا حسن الوفا بالوعد، ونحو ذلك، وقد  -ـالسال

قاؿ اهلل تعالى في شأنو على إسماعيل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّم : }ِإنَُّو َكاَف َصاِدَؽ اْلَوْعِد{ وفي ذكر 
 من اقتدى بأنبيائو، والحظ امتثاؿ أمر اهلل ترغيب إلى الخير.

(2/345) 

 
 

، عن شيخو األفضل العالم جماؿ الدين -رحمو اهلل-ثني القاضي الفاضل عبد اهلل بن عواضحد
أنو وعد رجالً أف يكري منو حانوتاً لمسجد دبة بصعدة  -رحمو اهلل-علي بن يحيى الوشلي

، فجاء رجل آخر وبذؿ زيادة على ذلك القدر فأكرى من األولى بالزيادة، وكاف  بقدر معلـو
 نفسو ليفي بما وعد، ويخرج عن عهده الوفاء بحق المسجد. يؤدي الزيادة من

 : وفي اآلية داللة على وجوب الوفاء بالنذر، والداللة محتملة-رحمو اهلل-قاؿ الحاكم 
وقولو تعالى: }ِإفَّ اللََّو ُيِحبُّ الَِّذيَن يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِلِو َصفِّا َكأَنػَُّهْم بُنَياٌف َمْرُصوٌص{ المرصوص 

 حكم الذي ال خلل فيو.الم
، وقرئ -بفتح التاء-وقيل: مأخوذ من البناء بالرصاص، وفي قراءة زيد بن علي: يقاتلوف

 .-بكسر التاء-يقتلوف، والقراءة الظاىرة: يقاتلوف 
 وثمرة ذلك الترغيب في الجهاد إذ بمحبة اهلل وناىيك بذلك مرغباً.

 وقولو تعالى: }ِفي َسِبيِلِو{ أي في طريق دينو.
وقولو: }َصفِّا{ أي صافين أنفسهم، وقيل: اجتماعهم في الثبات حتى يكونوا عند اجتماعة 



الكلمة كالبنياف المرصوص، وقد استدؿ بعضهم على فضل القتاؿ راجاًل؛ ألف الفرساف ال 
 يصطفوف على ىذه الصفة، وفي قولو: }ِفي َسِبيِلِو{ دليل على اعتبار البنية في القتاؿ،

داللة على لزـو تهيئتو حاؿ المقاتلين على وجو يحصل بو النكاية، وتكوف وفي ذلك أيضاً 
السالمة معو أقرب من االجتماع واالصطفاؼ، وعدـ التفرؽ واالنتشار الذي ال يؤمن معو من 

ظفر العدو ونكأتو، وغدره، وفي قراءة زيد بن علي داللة على فضل المدافعين، وفي قراءة من 
 ل الشهادة.قرأ يقتلوف داللة على فض

 ِإلَْيُكْم{. قولو تعالى: }َوِإْذ قَاَؿ ُموَسى ِلَقْوِمِو يَاقَػْوـِ ِلَم تُػْؤُذونَِني َوَقْد تَػْعَلُموَف َأنّْي َرُسوُؿ اللَّوِ 
 قيل: أذيتهم لو مخالفتو، ورد ما جاء بو، وقيل: نسبتهم النقص لو، وأنو أدر

 وقيل: ببهتانهم لو أنو قتل ىاروف.
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 أعظم. -عليو السالـ-تها قبح األذى للمؤمن، واالفترى عليو، وأف أذية النبي وثمر 
 قاؿ الحاكم: وقد تكوف كفرًا، فلعلو فيما يكوف استخفافاً.

 قولو تعالى: }َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْػتَػَرى َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب{
بكذبو أنو يكوف كافرًا؛ ألنو في ذلك داللة على أف من دعي إلى اإلسالـ فكذب الداعي عالماً 

تعالى جعل ىذا أبلغ الظلم، فإذا دعاه نبي إلى اإلسالـ وحاجو بالقرآف وقاؿ: ىو سحر مفترياً  
وقوؿ من يقوؿ: يدخل  -عليو السالـ-كفر، وقد قيل في المنافقين، وقيل فيمن كذب عيسى 

ا اإلسالـ، والداللة محتملة؛ في ىذا المجبرة؛ ألنهم يدعوف إلى الطاعة فيقولوف: اهلل لم يرد من
 ألنهم يقولوف بذلك عن شبهة ال فرية، وىي العلم من نفوسهم بالكذب.

، تُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َىْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجارٍَة تُنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َألِيمٍ 
ٌر َلُكْم ِإْف ُكنُتْم تَػْعَلُموَف{.َوَرُسوِلِو َوُتَجاِىُدوَف ِفي سَ   ِبيِل اللَِّو بَِأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم َذِلُكْم َخيػْ

ثمرة اآلية وجوب الجهاد بالنفس والماؿ؛ ألنو تعالى قرف ذلك باإليماف باهلل وبرسولو، وألنو 
واجب،  تعالى جعل ذلك في مقابلة ترؾ العذاب األليم، وما كاف في مقابلة ترؾ العذاب فهو

 وقد ذكر ىذا المنصور باهلل في المهذب.
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وقولو تعالى: }تُػْؤِمُنوَف{ }َوُتَجاِىُدوَف{ ىو خبر في معنى األمر، والمعنى آمنوا وجاىدوا، ولهذا 
أجيب بقولو: }يَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم{ ويدؿ على ىذا قراءة عبد اهلل بن مسعود: آمنوا باهلل ورسولو 

وىذا معنى قوؿ المبرد، وما روي عن الفرا أف يغفر لكم جواب االستفهاـ، وىو ىل  وجاىدوا،
أدلكم، فيتأوؿ على أف اإليماف والجهاد بناف للتجارة، فكأنو قاؿ تعالى: ىل تؤمنوف باهلل 

وتجاىدوف يغفر لكم، والجهاد يعم الجهاد بالسيف وبالحجة مع أىل الحرب، وبالحجة مع 
فس بالصبر عن المحرمات، وعلى آداء الواجبات، وقد ذكر ذلك المنصور المبتدعة، وجهاد الن

باهلل ـو باهلل، وغيرىم، واحتج المنصور باهلل بهذه اآلية، وبقولو تعالى في سورة براءة: }ِإفَّ اللََّو 
جاوزؾ البالء اْشتَػَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم{ وبقولو: : ))اجعل مالك دوف دينك، فإف 

 فاجعل مالك ودمك دوف دينك((.
وأما قولو تعالى: }َوالَ َيْسأَْلُكْم َأْمَواَلُكْم{ فذلك منسوخ بقولو تعالى: }ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة{ 

 واألخذ أكد من السؤاؿ.
 قاؿ: ولإلماـ أف يلـز الرعية الضيافة على قدر ما يراه من المصلحة.

ن الماؿ فما دعت إليو الحاجة، وعينو اإلماـ، وقد قاؿ المؤيد باهلل: من  وأما قدر ما يخرج م
كاف لو فضل ماؿ يلـز إنفاقو في الجهاد، ولكن قد ذكرت شروط لألخذ وىي: أف يوزع ما 

يحتاج إليو على قدر األمواؿ، وأف ال يكوف مع اإلماـ بيت ماؿ، وال يستحق لبيت الماؿ، وأف 
وقت الدخل، وىل لغير اإلماـ أف يأخذ، وفي حواشي المهذب  يكوف فاضالً عما يكفيو إلى

للمتحتسب أف يجبر عند المنصور باهلل، وذكره الهادي في مسائل الطبري، قاؿ والمشهور من 
 المذىب أنو ال يكره على أخذ األمواؿ إلى اإلماـ.
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اد بالنفس، والماؿ، وىاىنا نكتة وىي أف اهلل سبحانو قد رغب في ىذه االية وحث على الجه
بقولو تعالى: }تُنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم{ وباألمر وىو قولو: }َوُتَجاِىُدوَف ِفي َسِبيِل اللَِّو{ وبكونو 
ٌر َلُكْم{ والمعنى خير  تعالى أتى بو بلفظ الخبر يدؿ على الثبوت والحصوؿ، وبقولو: }َذِلُكْم َخيػْ

ى: }ِإْف ُكنُتْم تَػْعَلُموَف{ وىذا وجو خامس من التأكيد لكم من أموالكم وأنفسكم، وبقولو تعال
 والترغيب.

 والسادس: قولو تعالى: }يَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم{.
 والسابع قولو: }َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَنْػَهاُر{.

 .والثامن قولو تعالى: }َوَمَساِكَن طَيَّْبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍف{



 والتاسع قولو: }َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{ أي الظفر المطلوب.
والعاشر قولو تعالى: }َوُأْخَرى ُتِحبُّونَػَها{ والمعنى ولكم مع الثواب خصلة أخرى، وىي النصر 

 والفتح.
 والحادي عشر قولو تعالى: }َوَبشِّْر اْلُمْؤِمِنيَن{ والمعنى وبشر الذين آمنوا وجاىدوا.

لتهذيب في قولو تعالى: }َوَمَساِكَن طَيَّْبًة{ أي ومواضع تسكنونها طيبة من طيبها، ال وقاؿ في ا
 تبتغوف عنها حوال.

قاؿ: وسأؿ الحسن عمراف بن الحصين وأبا ىريرة عن تفسير ومساكن طيبة فقاال: على الحبير 
دارًا  سقطت، سألنا رسوؿ عن ذلك فقاؿ: ))قصر من لؤلؤة في الجنة، في ذلك القصر سبعوف

من ياقوتة حمراء، في كل دار سبعوف بيتاً من زمردة خضراء، في كل بيت سبعوف سريرًا، على  
كل سرير سبعوف فراشاً من كل لوف، على كل فراش امرأة من الحور، وفي كل بيت سبعوف 

 مائدة من كل أنواع الطعاـ في جنات عدف((.
 ا َأنَصاَر اللَِّو{قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونو 
 المعنى لنبيو وألوليائو، ويريد أعواناً.

 ثمرة ذلك وجوب المعاونة على األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، وىذا مطابق
 لقولو تعالى: }َوتَػَعاَونُوا َعَلى اْلِبرّْ َوالتػَّْقَوى{.
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 سورة الجمعة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َمَثُل  ِذيَن ُحمُّْلوا التػَّْورَاَة ُثمَّ َلْم َيْحِمُلوَىا َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفاراً بِْئسَ قولو تعالى: }َمَثُل الَّ 
بُوا بِآيَاِت اللَِّو{  اْلَقْوـِ الَِّذيَن َكذَّ

ىذا ورد في اليهود؛ ألنهم حملوا التوراة أي كلفوا العمل بما فيها، وفيها نعت رسوؿ اهلل 
يعملوا بذلك، بل كذبوا وفي قراءة زيد بن علي، حملوا بفتح الحاء،  والبشارة بو، فلم

والتخفيف، رواه في عين المعاني، والمعنى حملوىا وكأنهم ما حملوىا لعدـ العمل بها، ولهذه 
-اآلية ثمرة وىي ذـ من لم يعمل بما علم، فيدخل في ذلك علماء السوء، وقد أفرد الحاكم 

في ذكر علماء السوء قاؿ فيو: روى جابر عنو أنو كاف يقوؿ:  باباً في السفينة -رحمو اهلل
 ))اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع، وقلب ال يخشع، ونفس ال تشبع، ودعا ال يسمع((.

وعن أبي ىريرة عنو : ))إف أشد الناس عذاباً عالم لم ينتفع بعلمو(( وقد مثل اهلل تعالى من لم 



{ ألف الحامل لألسفار يتعب بحملها، يعمل بعلمو بهذا المثل، ثم قاؿ ت عالى: }بِْئَس َمَثُل اْلَقْوـِ
 فإذا لم ينتفع بما حمل فليس لو إال المشقة والتعب، واألسفار الكتب، شعرًا:

 زوامل لألسفار ال علم عندىم
 

 تجيدىا إال كعلم األباعر
 

 لعمرؾ ما يدري البعير إذا غدى
 

 لحاجتو أو راح ما في الغرائر
 

اْلَمْوَت ِإْف   لى: }ُقْل يَاَأيػَُّها الَِّذيَن َىاُدوا ِإْف َزَعْمُتْم َأنَُّكْم َأْولَِياُء لِلَِّو ِمْن ُدوِف النَّاِس فَػَتَمنػَّْواقولو تعا
َمْت َأْيِديِهْم{. ْونَُو َأَبداً ِبَما َقدَّ  ُكنُتْم َصاِدِقيَن، َوالَ يَػَتَمنػَّ

  وأحباؤه، ولنا الجنة دوف الناس نزلت ىذه اآلية.النزوؿ: قيل: لما قالت اليهود نحن أبناء اهلل
 وثمرتها أف تمني الموت ممن عرؼ أنو من أولياء اهلل جائز.
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فإف قيل: فقد قاؿ : ))ال يتمنين أحدكم الموت لضر نزؿ بو، فإف كاف والبد قاؿ: اللهم أمتني 
جواب ىذا أنو نهى عن تمني إف كاف الممات خيرًا لي، واحيني إف كانت الحياة خيراً لي(( 

الموت ألجل ما يصيبو من البلوى، وفي الصبر زيادة في األجر والثواب، وىو يفضل في ىذه 
المسألة، ويقاؿ: إنو إف عرؼ أنو ولي اهلل ففي اآلية داللة على جواز ذلك، ولكن ىذا ال 

يو؛ ألنو ال يكوف يحصل إال ممن دؿ الدليل على عصمتو، ولم يعرؼ من أحد من أنبياء اهلل تمن
دعاؤىم إال بإذف من اهلل تعالى؛ ألنو تعالى أمرىم بالصبر على دعا الخلق، فإف لم يعرؼ 

 عصمتو فإف خشي الفتنة في دينو جاز، وقد كاف سفياف الثوري يتمنى الموت.
قاؿ في السفينة عن عبد الرحمن بن مهدي قاؿ: كنت كثيرًا ما أسمع سفياف الثوري يتمنى 

: ))ال يتمنين أحدكم -عليو السالـ-ت لو: يا أبا عبد اهلل أما بلغك أف النبي قاؿالموت فقل
الموت لضر نزؿ بو، ولكن ليقوؿ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيراً لي(( قاؿ: بلى، ولكن ىؤالء القـو أحب أف أموت على السالمة منهم، وإف لم 

 ي الموت عند أكثر العلماء.تخف فتنة كره تمن



 وقاؿ بعضهم: ال كراىة في ذلك.
أما محبة الموت فخارجة عن ىذا، وقد جاء في الحديث عنو : ))من أحبَّ لقاء اهلل أحب اهلل 

 لقاؤه((.
 : ما أبالي سقط الموت عليَّ أـ سقطت على الموت.-عليو السالـ-وفي كالـ علي 

 أف من أحب اهلل اشتاؽ إلى لقائو.وفي كتب أىل المعامالت دقائق ولطائف و 
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َوَذُروا  قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدي لِلصَّاَلِة ِمْن يَػْوـِ اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَّوِ 
ٌر َلُكْم ِإْف ُكنُتْم تَػْعَلُموَف، فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّ  اَلُة فَانَتِشُروا ِفي اأَلْرِض َوابْػتَػُغوا ِمْن اْلبَػْيَع َذِلُكْم َخيػْ

هَ  ا َوتَػرَُكوَؾ قَاِئًما َفْضِل اللَِّو َواذُْكُروا اللََّو َكِثيًرا َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوَف، َوِإَذا رََأْوا ِتَجارًَة َأْو َلْهًوا انَفضُّوا ِإلَيػْ
ٌر ِمَن اللَّْهِو َوِمَن التّْ  ُر الرَّازِِقيَن{.ُقْل َما ِعْنَد اللَِّو َخيػْ  َجارَِة َواللَُّو َخيػْ

النزوؿ: قيل: أوؿ جمعة جمعها رسوؿ اهلل أنو لما قدـ المدينة مهاجراً نزؿ قباء على بني عمرو 
بن عوؼ وأقاـ بها االثنين والثالثاء واألربعاء والخميس، وأسس مسجدىم، وخرج يـو الجمعة 

ني عامر بن عوؼ في بطن واٍد لهم فخطب عائداً إلى المدينة، فأدركتو صالة الجمعة في ب
وصلى الجمعة، وكانت أوؿ جمعة جمعها رسوؿ اهلل ، وأوؿ جمعة جمعت بالمدينة أقامها سعد 

 بن زرارة.
 قاؿ في التهذيب: كانت في المدينة.

وقاؿ في الشرح: كانت أوؿ جمعة جمعت في اإلسالـ بعد جمعة جمعت في مسجد رسوؿ اهلل 
 القرى البحرين من قرى عبد القيس. جمعو بجواثا قرية من

وروي أف أسعد بن زرارة أوؿ من جمع في حرة بني بياضة، وىي قرية ليست بمصر، وىي 
 منفصلة عن المدينة على قدر ميل من بني سلمة.

 وفي السنن في بقيع يقاؿ لو: بقيع الحصماف.
من يـو الجمعة، قاؿ في التهذيب: وكاف قـو يجلسوف يبتاعوف ويشتروف إذا نودي للصالة 

 فنزلت اآلية.
َها{ فروى في مسلم باإلسناد إلى جابر بن  وأما قولو تعالى: }َوِإَذا رََأْوا ِتَجارًَة َأْو َلْهواً انَفضُّوا ِإلَيػْ

عبداهلل أف النبي كاف يخطب يـو الجمعة وجاء عير من الشاـ فانتقل الناس إليها حتى لم يبق إال 
 اثنا عشر رجاًل.
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في التهذيب أف دحية الكلبي أقبل من الشاـ بتجارة، وكاف يقدـ بما يحتاج إليو، ويقف في و 
سوؽ المدينة، ويضرب بالطبل فقدـ قبل إسالمو فخرج إليو الناس ورسوؿ اهلل يخطب ولم يبق 

إال اثنا عشر، وقيل: أحد عشر، وقيل: ثمانية، وقيل: فعلوا ذلك ثالث مرات لعير تقدـ من 
 الشاـ.

 أبي علي: كاف الذين خرجوا من المؤمنين. وعن
 وقاؿ أبو مسلم: ذلك من المنافقين.

وأما األحكاـ المقتطفة من ىذه اآلية فقد انطوت على خمسة أوامر، وتضمنت النهي عن 
مفارقة رسوؿ اهلل وىو يخطب وىي منطوية على أحكاـ مجملة ومبينة ونحن نتتبع ألفاظ اآلية 

 الكريمة.
 اَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{ ىذا خطاب للمؤمنين بتصريح اآلية.قولو تعالى: }يَ 

قاؿ في التهذيب: والفاسق داخل في ىذا الخطاب باإلجماع، ولعلو يقاؿ: إنما جعل الخطاب 
للمؤمنين ألنهم الذين يقتدى بأفعالهم وطاعاتهم، وىذا يتناوؿ الكفار؛ ألنهم مخاطبوف بالشرائع 

اطبين بالشرائع بل باإلسالـ، فإذا أسلموا تناولهم الخطاب، عندنا وس، وعند ح ليسوا مخ
 والفائدة في أحكاـ اآلخرة وىي ىل يعاقبوف على الواجبات الشرعية أـ ال؟

وأما النساء فال تجب وفاقاً؛ ألنهنَّ غير داخالت في لفظ اآلية؛ ألنو تعالى قاؿ: }فَاْسَعْوا ِإَلى 
وقد جاء الحديث عنو : ))الجمعة حق واجب على كل ِذْكِر اللَِّو{ والضمير ضمير المذكر، 

 مسلم في جماعة إال على أربعة: عبد مملوؾ، أو امرأة أو صبي أو مريض((.
وفي حديث آخر عنو : ))الجمعة واجبة على كل حالم إال أربعة: الصبي والعبد، والمرأة 

 والمريض(( والمسألة إجماعية أف المرأة ال جمعة عليها.
ب: ال تجب على النساء والمرضى، وأما العبد فقيل: إنو يخرج من الوجوب قاؿ في التهذي

لقولو تعالى: }فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّو{ وسعيو لحق للسيد، والظاىر خروجو بالخبر المروي عنو 
 وأحد الروايتين عن مالك وأصحاب الظاىر أنها تجب على العبد، وكاف الخبر ما صح لهم.
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دخوؿ األعمى إذا وجد لو قائداً فمذىبنا أنو داخل في عمـو اآلية، والخبر، وىو قوؿ وأما 
 الشافعي، وأبي يوسف، ومحمد.

وقاؿ أبو حنيفة: ال تجب عليو وإف وجد قائدًا، ويخصو من العمـو بما يلحق من المشقة، 



 فشأنو ما تسقط بو الجمعة من األعذار كالمطر والمريض، واختاره في االنتصار.
وأما دخوؿ المسافر فاختلف العلماء في ذلك، فعند الهادي وف وداود أنها تجب عليو لعمـو 

 اآلية، وىكذا حصل أبو طالب إال أف يكوف سائرًا.
وقاؿ زيد بن علي ـو باهلل وأبو حنيفة والشافعي: إنها ال تجب على المسافر، وأنو خارج من 

باهلل واليـو اآلخر فعليو الجمعة يـو الجمعة إال العمـو بقولو فيما رواه جابر: ))من كاف يؤمن 
 مريض أو مسافر((.

قاؿ أبو طالب: المراد بو إذا كاف سائرًا فإنو ال يجب عليو العدوؿ إلى موضع الجمعة، وبعضو 
 لم يصح لو الحديث، رواه في النهاية.

و، وفيو شبهة وأما األجير الخاص فقيل: ففي شرح أبي مضر عن المؤيد باهلل أنها ال تجب علي
 بالعبد من حيث أف منافعو مملوكة.

 وفي التذكرة: الحفيظ بها تجب عليو.
قيل: ويفرع المقعد على األعمى فتجب عليو إف وجد من يوصلو، وكذا على السلس إف أمن 

: ))إذا ابتلت النعاؿ فالصالة -عليو السالـ-من تنجس المسجد، وقد ورد في الحديث عنو 
 لمطر عذر في الجمعة والجماعة، ذكره في االنتصار وغيره.في الرحاؿ(( فيكوف ا

قاؿ في االنتصار: ومن أعذار الجمعة والجماعة الخوؼ على النفس والماؿ والعرض باألذية، 
وكذا التمريض للقريب الذي يخشى ضياعو أو عدـ توبتو أوبينتو في وصيتو أو تجهيز الميت 

ذا أخرجتم ىؤالء من عمـو الخطاب فهو يلـز من القريب، تكملة لهذه الجملة وىي أف يقاؿ: إ
ىذا أف جمعهم ال تصح إف حضروا كما قاؿ زفر في المملوؾ والنساء، وقد قاؿ أىل المذىب 
و أبو حنيفة والشافعي إف حضروا وصلوا صحة الجمعة، وسقط الظهر، وقد عللوا قولهم بأف 

ريض إذا تكلف القياـ والمسافر العلة في السقوط الترخيص والتوسعة عليهم، فأشبو ذلك الم
 إذا صاـ،

 وىاىنا فروع:
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والمؤيد باهلل وىو مروي  -عليو السالـ-األوؿ: في اشتراط اإلماـ فالذي ذىب إليو الهادي 
عن زيد بن علي، ومحمد بن عبد اهلل بن الحسن، وإبراىيم بن عبد اهلل، وىو مروي عن علي بن 

 في الجمعة. الحسين، أف اإلماـ العادؿ شرط
وقاؿ أبو حنيفة: اإلماـ شرط وإف كاف جائرًا، وقد اختار ىذا األمير الحسين وإبراىيم بن تاج 



الدين، واإلماـ يحيى بن حمزة، وعلي بن محمد، وسبب ىذا الخالؼ أف اآلية قضت بالوجوب 
وىذا حجة ولم يعتبر اإلماـ، فكاف ذلك كسائر الصلوات، نحو قولو: }َوَأِقيُموا الصَّاَلَة{ 

 -عليو السالـ-الشافعي ومالك، واألمير الحسين ومن تبعو من األئمة، واحتجوا أيضاً بأف علياً 
 صلى الجمعة وعثماف محصور، وكاف السلطاف في ذلك الوقت،

وقاؿ من اشترط اإلماـ: اآلية مجملة، وبيانها بفعل رسوؿ اهلل ، ولم يروا أنو صليت إال مع النبي 
وأيضاً فإنو قاؿ: ))فمن تركها في حياتي أو بعدي استخفافاً بها وجحوداً لها،  أو مع من والَّه،

 ولو إماـ عادؿ أو جائر فال جمع اهلل شملو وال بارؾ لو في أمره((.
وعنو : ))أربعة إلى الوالة الحد والجمعة، والفيء والصدقات(( فكاف ىذا مضافاً إلى داللة 

ومها فثبت بذلك اشتراط اإلماـ، والبد أف يكوف عداًل؛ اآلية، ومبيناً لمجملها، ومخصصاً لعم
 ألف الجائر ال تصح إمامتو.

وأما قولو : ))أو جائر(( أراد بو في الباطن وح أخذ بظاىره، فقاؿ: البد من السلطاف ولو كاف 
 جائرًا.

وقيل: المراد بقولو: ))ولو إماـ عادؿ أو جائر(( إماـ المحراب؛ ألنو قد قاؿ في حياتي أو 
بعدي وليس وقتو إماـ أعظم، فدلت أف ذلك إماـ المحراب، فمن جوز إمامو الجائر في الصالة 

فهذا مطابق لو، ومن منع كاألمير الحسين قاؿ: ىذا خاص في الجمعة أف إماـ المحراب في 
 الجمعة يجوز أف يكوف جائراً لهذا الخبر ال في غيرىا.
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إلى الوالة(( فالمراد بذلك على ىذا القوؿ على أنو إف  : ))أربعة-عليو السالـ-وأما قولو 
وجدوا فيهم أحق من غيرىم، وقد قاؿ القاضي جعفر وأبو الفضيل بن شروين إف لوالة الحق في 

غير زماف اإلماـ أف يأخذوا الصدقات طوعاً وكرىاً، ويصموا الحقوؽ، والمراد بذلك إف امتنع 
 صاحب الماؿ.

 ولهم أف يقيموا الحدود، وقاؿ أبو الفضل بن شروين:
فإف قيل: ما االحتياط في ىذه المسألة ىل الصالة في غير وقت اإلماـ ليخرج عن االخالؼ، 

 ثم يصلي الظهر وترؾ الجمعة، واالقتصار على الظهر؟
قلنا: ىذا يحتاج إلى التفصيل، ويقاؿ: إف اتفقت صالة الجمعة مع إماـ عدؿ للمحراب ولم 

فالصالة فيها احتياط، وإف كاف اإلماـ جائراً فقد أتم جماعة من األئمة يذكر في خطبتو الظلمة 
الحاضر منهم القاسم وزيد بن علي ومحمد بن عبد اهلل وغيرىم، فاحتياطو يوقعو في اإلثم عند 



ىذه الطائفة، ولو كاف الخطيب يترحم على الظلمة كما يعتاد في ظلمة السالطين ازداد اإلثم 
مجروح وىو الخطيب، ومن ترؾ إظهار الكراىة للمعصية التي ىي وكاف في ذلك صلى خلف 
 الدعا للظلمة والثناء عليهم،

فإف قيل: لم يعرؼ أحد من علماء األنصار امتنع في حضور الجمعة في زمن بني أمية وبني 
 العباس؟

فجوابو : أف من جوز الصالة خلف الكافر ولم يشترط اإلماـ في الجمعة فذلك قد عمل 
 ومن لم يستجز ذلك فالتقية كانت معروفة من جبابرة الظلمة، كالحجاج وأضرابو،بمذىبو، 

فإف قيل: فقد قاؿ أبوطالب إذا تعذر أخذ الوالية من اإلماـ جاز إقامة الجمعة، ووجبت فقد 
سقط استئذاف اإلماـ فيلـز أف ال يشترط وما قالو أبو طالب ىو ظاىر كالـ الهادي، واحتجوا 

خرج ليصلح بين بني عمرو بن عوؼ فقدـ الصحابة أبا بكر  -عليو السالـ-لذلك أف الرسوؿ 
 ليصلي بهم، وقدموا عبد الرحمن بن عوؼ في غزوة تبوؾ.

 وأما المؤيد باهلل فقاؿ: البد من إذف اإلماـ كالحدود ينظر في الجواب على قوؿ أبي طالب
 وىل لإلماـ أف يولي من يصلي الجمعة في المكاف الذي ال يليو؟
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ىذا فيو تردد، فقيل : ليس لو ذلك، وقيل: في قولهم يدع اإلماـ إذا خاؼ، داللة على جواز 
 ذلك.

 الفرع الثاني: في اعتبار موضع الجمعة
واعلم أف اآلية عامة للوجوب من غير فرؽ بين أىل األمصار والبوادي، لكن خرجت المواضع 

 التي ال تستوطن بداللة اإلجماع.
االستيطاف التي ال تكوف أمصاراً فعند الهادي والناصر ومالك والشافعي أف المصر وأما مواضع 
 ليس بشرط.

وقاؿ زيد بن علي والباقر، والمؤيد باهلل والحنفية: إف المصر شرط، وأخرجوا أىل البوادي من 
العمـو بقولو : ))ال جمعة وال تشريق إال في مصر جامع(( فهذا يخص عمـو اآلية، وعمـو 

 ار نحو قولو : ))الجمعة حق واجب على كل مسلم((.األخب
قلنا: ىذا معارض بما روي أف أسعد بن زرارة جمع في حرة بني بياضة وىي قرية ليست بمصر، 

 أنكر ذلك، -عليو السالـ-ولم يروى أنو 
وإذا قلنا: إف المصر شرط فظاىر احتجاج الشرح والشفاء أف المصر شرط للصحة، وقد ذكره 



 علي خليل.
عن السيد يحيى أف ذلك شرط للوجوب، ال للصحة، وىكذا دار الحرب وما ال يستوطن، و 

ظاىر كالمهم أف الجمعة ال تصح فيها، وقد ادعى اإلجماع في الشرح أف قرى الكفار ال تقاـ 
الجمعة فيها، فلو دخل اإلماـ دار الحرب لحرب الكفار لم تحب عليو الجمعة فيها، وظاىر  

وقد قاؿ في الشرح: إذا ثبت أف اإلماـ شرط في وجوبها كاف شرطاً في كالمهم عدـ الصحة، 
صحتها؛ ألف الجمعة متى صحت وجبت فيفهم من ىذا أنها ال تصح في دار حرب وال في بلد 

 غير مستوطن.
أما المسجد فقد شرطو الهادي والمنصور باهلل ورواه في النهاية عن مالك، واختلف أصحابو 

ف أـ ال، واحتجوا أنها لم تقم إال في مسجد، و إف قد جرى ىل من شرط المسجد السق
 بذلك عرؼ المسلمين.
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قاؿ صاحب النهاية: اشتراط األحواؿ التي اقترنت بصالتو وجعلها شرطاً تعمق ودين اهلل يسير، 
ْم{ وعند المؤيد باهلل ولو كانت شرطاً لم يسكت، وبينها لقولو تعالى: }لُِتبَػيَّْن ِللنَّاِس َما نُػزَّْؿ ِإلَْيهِ 

والحنفية تجوز في الصحراء وصححو األمير الحسين لعمـو األدلة، وألنو جمع في مسلك 
 الوادي.

 قاؿ في الكافي: وال تجمع في عرفات، وفاقاً؛ ألنها دار قلعة.
 وأما في منى فقاؿ مالك والشافعي: ال تجوز بوجو ورواية ألبي حنيفة تجوز بكل حاؿ.

ة الثانية: تجوز إذا كاف اإلماـ أمير مكة أو خليفتو، وإال فال؛ ألنو مسافر وىو وقاؿ في الرواي
 قوؿ زيد بن علي.

 الفرع الثالث: في جواز جمعتين أو أكثر في بلد واحدة
وحاصل الكالـ أف البالد إما أف يكوف صغيراً أو كبيرًا، إف كاف صغيراً قيل وىو الذي يجمعو 

 ة واحدة بال خالؼ.الميل فقاؿ ط: ال تجو إال جمع
 قاؿ المنصور باهلل: والفقيو ح إال أف يضيق المكاف جاز إقامتها في موضعين.

( لم يفرؽ، والفقيو قاؿ: واحدة 1قاؿ المنصور باهلل: إذا كاف ال يتمكن من إقامتها إال باإليماء )
ص، بعد أخرى، وإنما لم تجز في البلد الصغير إال جمعة والخطاب عاـ ألف اإلجماع مخص

وألف ذلك لم يعهد في أمصار المسلمين وقرارىم فإف أقاموا جمعتين في حاؿ بطل إذ ال 
 مخصص، وفي حالتين صحة األولى إذ ال مانع منها ولو في الثانية اإلماـ األعظم.



وقاؿ اإلماـ يحيى: إذا كاف في الثانية اإلماـ األعظم صحة جمعة لئال يكوف إعراضاً عنو، وفيو 
أف األولى فرغت صحيحة فال يوجب عليهم واجب، ويبطل عليهم فرض نظر ظاىر وىو 

 لالستصالح، ولو كاف في حالة بطل إذ ال مخصص.
وقاؿ ابن معروؼ: التي جمع فيها اإلماـ األعظم تصح، وأما إذا اتسعت المصر ولم يجمع 

 الميل بين الجمعتين فذلك الصحيح عندنا، ومحمد بن الحسن.
 إال جمعة. وقاؿ الشافعي : ال تجوز

__________ 
 ( ػ في حاشية في األصل ما لفظها : بل يصلوىا باإليماء في المسجد تمت1)
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وقاؿ أبو يوسف: جمعتاف، ومنشأ الخالؼ أف الخطاب عاـ إال ما خصو اإلجماع، وذلك حيث 
ة يجمعهما الميل، والشافعي يعلل بأف ذلك لم يعرؼ من الرسوؿ وال ممن بعده من الصحاب

 والتابعين.
 الفرع الرابع

أف الجمعة عند تكامل شروطها من فروض األعياف؛ ألف اآلية عاـ، وىذا مذىبنا، وىو قوؿ 
 جمهور الفقهاء لعمـو اآلية، وألنا إف جعلناه بدالً فهي بدؿ عن فرض عين وىو الظهر.

 قاؿ في معالم السنن: وذىب كثير من الفقهاء إلى أنها من فروض الكفاية.
في النهاية: وفي رواية شاذة لمالك أنها سنة، وفي النهاية والسبب في الخالؼ التشبيو قاؿ 

بصالة العيد، وفي اآلية داللة على أف الوجوب عاـ، كالوجوب من قولو تعالى: }فَاْسَعْوا{ وىذا 
ـو قولو أمر، ومن قولو تعالى: }َوَذرُوا اْلبَػْيَع{ والمباح ال ينها عنو إال إذا فوت واجباً، والعم

تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{ وذلك من ألفاظ العمـو والسنة قاضية بالوجوب نحو قولو : ))من  
 كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر فعليو الجمعة(( الخبر وغيره.

أما لو كانت الجمعة يـو عيد ففي صالة الجمعة اختالؼ بين العلماء ىل يسقط بالكلية أـ ال؟ 
سقوطها وىو مروي عن عمر وابن عباس، وابن الزبير،  -عليو السالـ-الهادي  فظاىر كالـ

 وعطاء.
 وقاؿ األخواف: إف الجمعة تكوف فرض كفاية، وىو أحد قولي الشافعي.

وقاؿ أبو حنيفة: ال تسقط عن أحد، وفي مهذب الشافعي تسقط عن أىل السواد، منشأ 
-عليو السالـ-اتفق وقت رسوؿ اهلل فقاؿ  الخالؼ عمـو اآلية، ومعارضة الخبر، وىو أف ذلك



 : ))إنو قد اجتمع في يومكم ىذا عيداف، فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعوف((.
 الفرع الخامس:

 إذا أقيمت الجمعة في بلد من يجب عليو الحضور وىذا فيو أقواؿ:
تجب إال على أىل األوؿ: حكاه في الكافي عن زيد بن علي، والباقر، والمؤيد باهلل، أنها ال 

 المصر ومن اتصل بو.
الثاني: حكاه أيضاً عن القاسم ويحيى والناصر أنها تجب على أىل البلد، وعلى من سمع 

 النداء من سور البلد في يـو ىادٍ 

(2/359) 

 
 

 الثالث: قوؿ المنصور باهلل: إنها تجب على من كاف في الميل.
 اف في ثالثة أمياؿ من موقع إقامتها.قاؿ في النهاية ورواية عن مالك: تجب على من ك

. : تجب على من بينو وبين الجمعة مسيرة يـو  وقاؿ قـو
 قاؿ: وىو شاذ.

 وفي التهذيب: تجب على من سمع النداء من المصر.
 وعن ابن عمر وأبي ىريرة: من كاف على عشرة أمياؿ تجب عليو.

 وقاؿ سعيد بن المسيب: تجب على من أواه المبيت.
 ستة أمياؿ. وقاؿ الزىري:

 وقاؿ ربيعة: أربعة أمياؿ.
وسبب الخالؼ أف اآلية قاضية بأف السعي إنما أمر بو من سمع النداء، فكاف ىذا وجهاً لمن 

 علق بالسماع.
 وفي سنن أبي داود عنو : ))الجمعة على من سمع النداء((.

ي، وذلك ثالثة أمياؿ، قاؿ في النهاية: وروي أف الناس على زمن رسوؿ اهلل كانوا يأتونو من العوال
 وقد قيل: إنو مبلغ الصوت، وفي حديث عنو : ))الجمعة على من أواه الليل إلى أىلو((.

 قاؿ في النهاية: لكنو ضعيف، وقد ورد الحث على التكبير.
قاؿ في الشفاء: وعن أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل قاؿ: ))من اغتسل غسل الجنابة ثم راح في 

ب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة األولى فكأنما قر 
الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح 

 في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة((.



مالئكة وفي مسلم قاؿ رسوؿ : " إذا كاف يـو الجمعة كاف على كل باب من أبواب المسجد 
يكتبوف األوؿ فاألوؿ، فإذا جلس اإلماـ طووا الصحف وجلسوا يسمعوف الذكر ومثل المهجر  
كمثل الذي يهدي البدنة، ثم كالذي يهدي البقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي 

 الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة((.
الئكة على أبواب المساجد قاؿ في الكشاؼ: وفي الحديث: ))إذا كاف يـو الجمعة قعدت الم

 بأيديهم صحف من فضة، وأقالـ من ذىب يكتبوف األوؿ فاألوؿ على مراتبهم((.
قاؿ: وكانت الطرقات في أياـ السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصة بالمبكرين إلى الجمعة 

 يمشوف بالسحر.
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ىذا مجمل للسير من قرب وقيل: إف أوؿ بدعة أحدثت في اإلسالـ ترؾ البكور إلى الجمعة و 
 ومن بعد، وفي ذلك داللة على فضيلة التهجير.

وفي النهاية قاؿ الشافعي وجماعة: ىذه الساعات ساعات النهار، فيكوف الرواح من أوؿ 
 النهار، وعند ؾ: المراد آخر الساعة التي بعد الزواؿ.

: ىي قبل الزواؿ.  وقاؿ قـو
 بعد الزواؿ. قاؿ في النهاية: وىو األظهر لوجوب السعي

: ىي بعد الزواؿ.  وقاؿ قـو
 الفرع السادس:

 في اعتبار الجماعة والعدد المعتبر، فاألكثر وىو كاإلجماع أف الجماعة شرط.
 وقاؿ الحسن بن حي: تصح الجمعة باإلماـ وحده.

وجو اشتراط الجماعة أف ذلك كاإلجماع من لدنو إلى يومنا، ولم يعرؼ من السلف وال الخلف 
 ت فرادى، ولعل الحسن بن حي يقيسها على سائر الصلوات.أنها صلي

 وأما العدد ففي ذلك أقواؿ:
فقاؿ الشافعي: أقل عدد تعقد بهم الجمعة أربعوف أحراراً بالغين، مقيمين، وشبهتو أف النبي 

 جمع بأربعين بالمدينة.
 قلنا: ىذا ال ينافي ما عداه.

هتو أف رسوؿ اهلل بعث مصعب بن الزبير قبل أف وقاؿ ربيعة: ال تعقد إال باثني عشر رجاًل، وشب
 يهاجر وأمره أف يقيم الجمعة فأقامها في دار سعد بن خيثمة، وروي خيثمة في اثني عشر رجاًل.



عليو -قلنا: ىذا ينافي اشتراط األربعين، وال ينافي ما دوف ذلك، والذي خرجو األخواف للهادي 
ثة سوى اإلماـ، وفي ذلك داللة على عدـ اشتراط وىو قوؿ أبي حنيفة أنها تنعقد بثال -السالـ

المسجد؛ ألف الخطاب للجمع، وىو قولو تعالى: }فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّو{ وأقل الجمع ثالثة، 
وقد أثبت داعياً وىو المنادي وتخريج أبي العباس اثناف سوى اإلماـ؛ ألف الجمع يطلق على 

 االثنين.
ورواه في النهاية عن الطبري: بواحد مع اإلماـ؛ ألف الجماعة وقاؿ الحسن البصري وداود، 

 تنعقد بذلك، وقد يطلق الجمع على االثنين وفاقاً، واإلماـ أحدىما فهذا سبب الخالؽ.
 وقولو تعالى: }ِإَذا نُوِدي لِلصَّاَلِة ِمْن يَػْوـِ اْلُجُمَعِة{
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انو ما فعلو رسوؿ اهلل وىو إجماع دلت على أف ثم نداء أو صالة، ولكن ذلك مجمل، وبي
المسلمين أف األذاف ىو األذاف المعروؼ، لكن كاف وقت رسوؿ اهلل على ما رواه أىل 

 المذىب، ورواه في البخاري أنو إذا جلس اإلماـ على المنبر.
قاؿ في البخاري والترمذي: ما معناه أنو كاف أذاناً واحداً على عهد رسوؿ اهلل ، وأبي بكر، 

فلما كاف عثماف وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزورا وىي صومعة بناىا عثماف في وعمر، 
 سوؽ المدينة.

قاؿ في النهاية: وفيو إذا جلس اإلماـ على المنبر عند جمهور الفقهاء، ولكن اختلفوا فقيل: ال 
اري عن يؤذف إال واحد فقط؛ ألنو لم يكن لرسوؿ اهلل إال مؤذف واحد على ما رواه في البخ

 السائب.
 وفي رواية أبي حبيب كانوا ثالثة على عهد رسوؿ اهلل .

 وقيل: أراد بالثالث اإلقامة، قاؿ: وأحاديث ابن حبيب ضعيفة.
قاؿ في التهذيب: قيل أراد أذاف الجمعة للوقت، وقيل: بل ىو األذاف عند قعود اإلماـ على 

 المنبر للخطبة.
ِة{ أراد في يـو الجمعة كقولو تعالى: }َماَذا َخَلُقوا ِمَن اأَلْرِض{ وقولو تعالى: }ِمْن يَػْوـِ اْلُجُمعَ 

 يعني في األرض.
وقولو تعالى: }فَاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّو{ ىذا أمر بالسعي، واختلف في تفسيره فقيل: أراد بالسعي 

ذا أتيتم القصد دوف العدو، وذلك ألنو قد ورد النهي عن السعي إلى الصالة، وىو قولو : ))إ
 الصالة فال تأتوىا وأنتم تسعوف، ولكن ائتوىا وأنتم تمشوف، وعليكم السكينة والوقار((.



وقرأ ابن عباس وعمر وابن مسعود فامضوا، وسمع من يقرأ فاسعوا فقاؿ: من أقرأؾ فقاؿ: أبي 
بن كعب، فقاؿ: ال يزاؿ يقرأ بالمنسوخ لو كانت فاسعوا لسعيت حتى يسقط رداي، وقد يراد 

 السعي التصرؼ في كل عمل.ب
نَساِف ِإالَّ َما َسَعى{.  ومنو قولو تعالى: }فَػَلمَّا بَػَلَغ َمَعُو السَّْعَي{ وقولو تعالى: }َوَأْف لَْيَس ِلإْلِ
 وعن الحسن: لم يرد السعي على األقداـ، ولكنو على الثبات بالقلوب، يعني الخشوع.
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 روي عن قتادة، وابن زيد، والضحاؾ.وقيل: أراد اإلسراع في السير وىذا م
 وروي أف عمر سمع اإلقامة وىو بالبقيع فأسرع المشي.

 قاؿ محمد: وىذا ال بأس بو.
 ومن آداب الرائح إلى الجمعة أف يسير وال يركب من غير عذر.

قاؿ في االنتصار لقولو : ))من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشا ولم يركب، ودنا من اإلماـ 
 م يلغ كاف لو بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها((.فأسمع ول

قاؿ اإلماـ: أما في االنصراؼ فلو الركوب، وتكره الحبوة، واإلماـ يخطب؛ ألنو نهى عن ذلك، 
 ويكره تخطي رقاب الناس إال لإلماـ.

وقولو: ))غسل واغتسل(( يروى غسل بالتخفيف ومعناه غسل أعضاء الوضوء، واغتسل أي 
 لبدف، وغسل بالتشديد، والمعنى غسل غيره أي زوجتو.غسل جميع ا

 قاؿ اإلماـ: وفيو إشارة إلى استحباب الوطئ يـو الجمعة لما فيو من إيجاب الغسل على الغير.
وقولو: ))بكر(( يعني صالة الفجر، وقولو: ))وابتكر(( أي راح إلى صالة الجمعة في الساعة 

 األولى.
 ِو{وقولو تعالى: }ِإَلى ِذْكِر اللَّ 

 اختلف ما أريد بالذكر فقيل: أراد الخطبة، وقيل: أراد الصالة.
 قاؿ في عين المعاني وىو قوؿ األكثر، وقيل: أراد بالذكر الخطبة والصالة جميعًا.

واعلم أف الذكر المذكور في اآلية مجمل، ولكن فعل النبي بياف لو، وقد كاف يخطب ويصلي، 
 اء.فيلـز الوجوب، وىذا مذىب أكثر العلم

 وقاؿ الحسن: الخطبة سنة.
قاؿ في النهاية عن ابن الماجشوف: إنها سنة؛ ألف المقصود الصالة، وإنما شرعت للوعظ 
والتذكير، وإذا قلنا بوجوبها وأنها شرط في الصالة فاختلف في المقدار الذي يجزي منها، 



 فمذىب األئمة والشافعي الواجب خطبتاف.
كوف كل واحدة منطوية على حمد اهلل والصالة على الرسوؿ واختلف في القدر المجزي فقيل: ت

 ، والصالة على آلو.
 وقيل: والوعظ والدعاء.

قاؿ في االنتصار: أقل ما يجزي الحمد هلل والصالة على رسوؿ اهلل، أطيعوا اهلل يرحمكم اهلل، 
 ويقرأ آية، وقد ذىب إلى ىذا بعض أىل المذىب.

 على رسوؿ اهلل.وقيل: يجب الوعظ مع الحمد والصالة 
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وقيل: يجب قراءة اآلية في األولى ويجب الدعاء في الثانية، ويجب فيهما جميعاً الحمد 
 والصالة.

 وقاؿ أبو حنيفة: تنعقد بخطبة واحدة.
قاؿ في الكشاؼ: ألبي حنيفة إف اقتصر على شيء يسمي ذكر اهلل كقولو الحمد هلل وسبحاف 

حمد هلل فارتج عليو فقاؿ: إف أبا بكر وعمر كانا يعداف لهذا المقاـ اهلل جاز؛ ألف عثماف قاؿ: ال
مقااًل، وإنكم إلى إماـ فعاؿ أحوج منكم إلى إماـ قواؿ، وسيأتيكم الخطب ثم نزؿ، وكاف ذلك 

 بحضرة الصحابة فلم ينكروا عليو أحد.
، مع حمد وقاؿ ابن القاسم: يجزي ما يطلق عليو اسم الخطبة من الكالـ المؤلف عند العرب

 اهلل.
وسبب الخالؼ: ىل العبرة باالسم اللغوي أو باالسم الشرعي؟ وىو ما رأيت عليو ، كذلك 

 اختلفوا في القياـ والقعود، فالمهذب وح ومالك أف ذلك ليس بشرط.
وقاؿ الشافعي: واختاره اإلماـ يحيى أنو شرط، وسبب الخالؼ أف من رآه شرطاً اعتبر العادة 

 اإلماـ يحيى.منو ، وقد اختاره 
والخلفاء بعده، واألئمة ومن قاؿ أنو ليس شرط  -عليو السالـ-قاؿ: ألنو المعهود من الرسوؿ 

 اعتبر العلة، وىي أف القعدة إنما كانت لالستراحة، ويستحب تقصير الخطبة لئال يسأـ.
 (1وعنو : ))طوؿ صالة الرجل وقصر خطبتو مئنة من فقهو(( )

__________ 
االماـ احمد بن حنبل : طوؿ صالة الرجل  - 4م الفقهي : مسند احمد ج( ػ في المعج1)

 ، 263وقصر خطبتو مئنة ص 



عبداهلل بن بهراـ الدارمي : طوؿ صالة الرجل وقصر خطبتو مئنة ص  - 1سنن الدارمى ج -
365 ، 

 ، 12مسلم النيسابوري : طوؿ صالة الرجل وقصر خطبتو مئنة ص  - 3صحيح مسلم ج -
 ، 208البيهقي : طوؿ صالة الرجل وقصر خطبتو مئنة ص  - 3برى جالسنن الك -
 ، 20المباركفوري : طوؿ صالة الرجل وقصر خطبتو مئنة ص  - 3تحفة األحوذي ج -
 207أبو يعلى الموصلي : طوؿ صالة الرجل وقصر خطبتو مئنة ص  - 3مسند أبي يعلى ج -
، 

 ، 312ة الرجل وقصر خطبتو مئنة ص يحيى بن شرؼ النووي : طوؿ صال -األذكار النووية  -
 349يحيى بن شرؼ النووي : طوؿ صالة الرجل وقصر خطبتو مئنة ص  -رياض الصالحين  -
، 

جالؿ الدين السيوطي : طوؿ صالة الرجل وقصر خطبتو مئنة ص  - 1الجامع الصغير ج -
350 ، 

 ، 436ص  المتقي الهندي : طوؿ صالة الرجل وقصر خطبتو مئنة - 7كنز العماؿ ج  -
 ، 79محمد ناصر األلباني : طوؿ صالة الرجل وقصر خطبتو مئنة ص  - 3إرواء الغليل ج -

(2/364) 

 
 

 أي عالمة.
 تنبيو: إف قيل: كيف تفسر الخطبة بذكر اهلل، وفيها ذكر غيره؟

والثناء عليو، وكذلك ذكر  -عليو السالـ-بأف ذكر الرسوؿ  -رحمو اهلل-أجاب جار اهلل
شدين، واألتقياء، والوعظ في حكم ذكر اهلل، فأما ذكر الظلمة وإلفاؤىم، والثناء الخلفاء الرا

عليهم فذلك من ذكر اهلل على مراحل وىم أحق بعكس ذلك، وإذا كاف القائل لصاحبو صو 
 الغياً كاف الخطيب الذاكر لذلك الغياً.

قاء فقد أعاف على : ))من دعا لظالم بالب-عليو السالـ-قاؿ في االنتصار: وفي الحديث عنو 
 ىدـ اإلسالـ((.

 : ))إذا مدح الفاسق اىتز العرش((.-عليو السالـ-وقاؿ 
: ))من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أف يعصى اهلل في أرضو(( وىاىنا -عليو السالـ-وقاؿ 

-تكميل لما ذكر وىو أف من لم يذكر الخطبة وال قدر أنو منها فقد فاتتو الجمعة عند يحيى 
وىو قوؿ عطاء ، وطاووس ، والشافعي ،ومجاىد، ومكحوؿ، ووجو ذلك أنو  -ـعليو السال



 مروي عن عمر، وال مخالف لو من الصحابة.
وقاؿ زيد ـو باهلل ،وأبو حنيفة ، والمنصور باهلل ، والشافعي : ال تفوتو، ويدخل في الصالة لقولو 

 (1: ))من أدرؾ من الجمعة ركعة فقد أدركها((. )
 ىذا الحديث ضعفو أىل العلم.قاؿ األولوف: و 

ْيَع{  قولو تعالى: }َوَذرُوا اْلبػَ
: أراد تعالى األمر بترؾ ما يلهي عن ذكر اهلل من شواغل الدنيا، فخص -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل

البيع بأنو مطية اللهو من حيث أف الناس يهبطوف إلى األمصار يـو الجمعة، ويتكاثر البيع 
ر، وقد اختلف العلماء في ىذا النهي فالذي ذىب إليو األكثر أنو والشراء إذا أدنى وقت الظه

 تحريم، وروى ذلك البخاري عن ابن عباس.
 وفي عين المعاني عن أحمد بن حنبل، وقاؿ في البخاري عن عطاء: تحـر الصناعات كلها.

__________ 
من الجمعة الميرزا النوري : من أدرؾ  - 6( ػ في المعجم الفقهي : مستدرؾ الوسائل ج1)

 ، 36ركعة فقد أدركها ص 
 ، 119الطبراني : من أدرؾ من الجمعة ركعة فقد أدركها ص  - 4مسند الشاميين ج -
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 قاؿ في عين المعاني: وقيل: نهي تنزيو، واختلفوا في وقت تحريم البيع؟
 قاؿ الحسن: كل بيع يفوت صالة الجمعة فهو حراـ.

 .وقيل: محـر عند النداء الثاني
 وقاؿ الزىري: عند خروج اإلماـ.

 وقاؿ السدي والضحاؾ وابن زيد: إذا زالت الشمس،
 ثم اختلفوا ىل النهي يقتضي فينادي البيع أـ ال؟

قاؿ في الكشاؼ: وعامة العلماء أف النهي ال يقتضي فساد البيع؛ ألنو نهى عنو ال لعيبة لكونو 
 شغل عن الصالة.

 مروي عن داود، ورواه في التهذيب عن الحسن، ومالك،وعن بعضهم: إف البيع يفسد، وذلك 
 ويتعلق بهذا حكم السفر يـو الجمعة، وفي ذلك أقواؿ للعلماء:

 األوؿ: مروي عن ابن عمر، وعائشة، وأحد قولي الشافعي أنو ال يجوز بعد الفجر.
لشافعي : والثاني: مروي أيضاً عن ابن عمر، وابن الزبير، وأبي عبيدة بن الجراح، وأحد قولي ا



 ال يجوز بعد الزواؿ.
 الثالث: ظاىر مذىب األئمة وابي حنيفة و أصحابو: يجوز بعد الزواؿ.

قيل: ما لم يحضر وقيل: ما لم يسمع األذاف األوؿ، وقد ذكر ىذا في وافي الحنفية، وفي 
ما الياقوتة للسيد يحيى: ال يجوز إذا سمع النداء، وقد ورد أنو جهز جيش مؤتة يـو الجمعة، فل

تخلف عبد اهلل بن رواحة ليصلي مع النبي يـو الجمعة، فقاؿ لو : ))لو أنفقت ما في األرض ما 
أدركت فضل غزوتهم(( ىكذا في الترمذي لكنو تكلم على ىذا الحديث، وقد ورد حديث 

: ))الجمعة على من أواه الليل إلى أىلو(( لكنو ضعفو -عليو السالـ-التبكير وورد قولو 
 ، والجواز قبل النداء أظهر.صاحب النهاية

 قولو تعالى: }فَانَتِشُروا ِفي اأَلْرِض َوابْػتَػُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّو{
 قيل: ىذا أمر إباحة وىو الظاىر.

 وثمرة ذلك جواز التكسب خالفاً لما يقولو بعضهم، ىكذا في التهذيب قاؿ جار اهلل.
 أمور الدنيا نظراً في ىذه اآلية. وعن بعض السلف أنو كاف يشغل نفسو بعد الجمعة بشيء من

وعن ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا، إنما ىو عيادة المرضى، وحضور الجنائز، 
 وزيارة أخ في اهلل، وروي ىذا مرفوعاً إلى النبي .
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 وقيل: ىو طلب العلم عن الحسن وسعيد بن جبير ومكحوؿ.
 ذلك مروي عن الصادؽ، وقيل: صالة التطوع.وقيل: المراد فانتشروا يـو السبت، و 

 قولو تعالى: }َواذُْكُروا اللََّو َكِثيراً َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوَف{
قيل: لما أباح تعالى االبتغاء من فضل اهلل تعالى أف ال يغفل عن ذكر اهلل، وأف يذكروا اهلل كثيرًا 

 بالحمد على نعمو وإحسانو، فالحمد هلل حمداً ال ينفد.
َها{قولو   تعالى: }َوِإَذا رََأْوا ِتَجارًَة َأْو َلْهواً انَفضُّوا ِإلَيػْ

 التقدير وانفضوا إليها التقدير يعني اللهو.
قيل: ىو الطبل، وقيل: المزمار، فحذؼ انفضوا إليو لداللة األوؿ، وقد قرئ إليهما، وقرئ إليو، 

 وقرئ لهواً أو تجارة.
 ة، وتحريم االشتغاؿ بالمباحات،وثمرة ذلك تحريم الخروج بعد شروع الخطب

وأكثر أحكاـ الجمعة، وفروع لسائلها مستنبطة من السنة النبوية على صاحبها أفضل الصالة 
 والسالـ.
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 سورة المنافقين
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اللَُّو يَػْعَلُم ِإنََّك َلَرُسولُُو َواللَُّو وَ  قولو تعالى: }ِإَذا َجاَءَؾ اْلُمَناِفُقوَف قَاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُؿ اللَّوِ 
َما َكانُوا َيْشَهُد ِإفَّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُوَف، اتََّخُذوا َأْيَمانَػُهْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّو ِإنػَُّهْم َساَء 

 يَػْعَمُلوَف{.
عند رسوؿ اهلل بأنو رسوؿ اهلل،  النزوؿ: قيل كاف عبد اهلل بن أُبي وأصحابو المنافقوف يحلفوف

 وأف في قلوبهم مثل ما يقولوف بألسنتهم.
وقيل: كانوا إذا خلوا بضعفة المسلمين طعنوا في اإلسالـ، فإذا بلغ ذلك رسوؿ اهلل جاؤا 

 معتذرين يحلفوف كاذبين عن األصم.
بلغ ذلك  وقيل: قاؿ عبد اهلل بن أبي ال تنفقوف على من عند رسوؿ اهلل حتى ينفضوا، فلما

 رسوؿ اهلل جحد وحلف.
 ولهذه اآلية ثمرات:

األولى: أف لفظ الشهادة يمين؛ ألنو تعالى قاؿ بعد ذلك: }اتََّخُذوا َأْيَمانَػُهْم ُجنًَّة{ فجعل 
الشهادة يميناً، وىذا مذىبنا وأبي حنيفة واصحابو ، ومالك، لكن عندنا ومالك وزفر أف ذلك  

 ادة باهلل، ويحتمل غيره.كناية؛ ألنو يحتمل أنو أراد الشه
 وقاؿ أبو حنيفة وأصحابو ذلك صريح أخذاً بظاىر اآلية.

 وقاؿ الشافعي: ليس يمين؛ ألنهم حلفوه باهلل.
 وقولو: }ُجنًَّة{ أي واقية، ومنو سمي المجن، قاؿ الشاعر:

 إذا أنت لم تجعل لعرضك جنة
 

 من الماؿ سار الذـ كل مسير
 

 اللَُّو َيْشَهُد ِإفَّ اْلُمَناِفِقيَن َلَكاِذبُوَف{.الثانية: تعلق بقولو تعالى: }وَ 
 قيل: أراد فيما أخبروا بو عن أنفسهم أف قلوبهم على مطابقة ألسنتهم.

(2/368) 

 
 



وقيل: أراد الكاذبوف عند أنفسهم في الشهادة؛ ألف الشهادة لم تكن عن اعتقاد صدؽ كما لو 
د استدؿ بعضهم أف من أخبر بخبر يعتقد أنو شهد لغيره بحق ال يعتقد صحتو وكاف صحيحاً، وق

غير مطابق وكاف مطابقاً في نفس األمر إنو يكوف كذاباً، وأف من قاؿ لعبيده: من بشرني بقدـو 
زيد فهو حر، فبشره عبد معتقداً لكذب نفسو، ثم اكتشف أنو مطابق إنو ال يعتق؛ ألف كالمو  

 كذب لكونو معتقداً كذب نفسو، وإف كاف مطابقاً،
ىذا خالؼ المذىب، والمذىب أنو غير كذب فيعتق؛ ألف الصدؽ ما طابق، وإف اعتقد عدـ و 

المطابقة والكذب ما لم يطابق، وإف اعتقد المطابقة، وعندنا أنو ال واسطة بين الصدؽ 
 والكذب.

وقاؿ الجاحظ: الصدؽ شرطو المطابقة واالعتقاد، والكذب شرطو عدـ المطابقة واالعتقاد، وما 
 فيو مطابقة، واعتقد صحتو أو اعتقد عدـ صحتو وطابق فليس بصدؽ، وال كذب،لم يحصل 

ـْ ِبِو ِجنٌَّة{ وتقوؿ عائشة  تَػَرى َعَلى اللَِّو َكِذبًا َأ : ما  -رضي اهلل عنها-واحتج بقولو تعالى: }افػْ
 كذب ولكنو وىم.

و قولو تعالى: الثالثة: أف المعرض عن إجابة الداعي إلى اهلل عاص، وكذلك الصاد لغيره؛ ألن
، ويحتمل أنو متعد؛ ألنهم كانوا ينفروف عن اإلسالـ، وقيل: عن  }َفَصدُّوا{ يحتمل أنو الـز

 الجهاد.
 قولو تعالى: }فَػُهْم الَ يَػْفَقُهوَف{

 يعني ال يفقهوف لعدـ التفكر والنظر، وىذا يدؿ على وجوب النظر.
 وقولو تعالى: }فَاْحَذْرُىْم{
ووجوب التحفظ من غدر العدو والخائن، فلو استحفظ الوديع خائناً  يدؿ على عدـ الثقة بهم، 

كاف متعدياً، وكذلك ال يعمل بخبره، وقد يستخرج من ىذا أف المنافقين يعاملوف معاملة 
عاملهم معاملة  -عليو السالـ-المسلمين في الموارثة والمناكحة ونحو ذلك؛ ألف الرسوؿ 

 هم، وىذا قد ذكره علي خليل، والسيد ح.المسلمين، وقد أخبره اهلل تعالى بنفاق
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َفضُّوا َولِلَِّو َخَزاِئُن  قولو تعالى: }ُىُم الَِّذيَن يَػُقولُوَف الَ تُػْنِفُقوا َعَلى َمْن ِعْندَ  َرُسوِؿ اللَِّو َحتَّى يَػنػْ
ْن رََجْعَنا ِإَلى اْلَمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ اأَلَعزُّ السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن الَ يَػْفَقُهوَف، يَػُقوُلوَف لَئِ 

َها اأَلَذؿَّ َولِلَِّو اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِو َولِْلُمْؤِمِنيَن{.  ِمنػْ
النزوؿ: نزلت في عبد اهلل بن أُبي في حرب بني المصطلق، وذلك أنو غزا بني المصطلق لما 



رارا أبو جويرية بنت الحارث زوجة رسوؿ اهلل بلغو أنهم مجمعوف لو، وقائدىم الحارث بن أبي ض
، وبيتهم على ماء لهم يقاؿ لو: المريسيع فقتل رسوؿ اهلل من قتل، وسبى نساؤىم وأبناؤىم، 

يقود فرسو، وبين سناف  -رضي اهلل عنو-ووقعت مشاجرة بين جهجأة بن سعيد وىو أجير لعمر 
اف قد صرخ جهجأة بالمهاجرين، وسناف الجهني حليف لعبد اهلل بن أبي فلطم جهجأة سناناً وك

باألنصار فقاؿ عبد اهلل بن أُبي ما صحبنا محمدا إلى لنلطم واهلل ما مثلنا ومثلهم إال كما قاؿ: 
سمن كلبك يأكلك، أما واهلل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز منها األذؿ، يعني باألعز 

لتم بأنفسكم، أحللتموىم بالدكم، نفسو وباألذؿ رسوؿ اهلل ، ثم قاؿ لقومو: ماذا فع
وقاسمتموىم أموالكم، ثم قاؿ: فال تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حوؿ محمٍد فسمع ذلك زيد 

بن أرقم وىو حدث فقاؿ: أنت واهلل الذليل القليل، ومحمد في عز من الرحمن وقوة من 
وؿ اهلل، فقاؿ: : دعني أضرب عنق ىذا المنافق يا رس-رضي اهلل عنو-المسلمين، فقاؿ عمر 

( قاؿ: فإف كرىت أف يقتلو مهاجري فامر بو أنصارياً فقاؿ: 1))إذا ترعد أُُنف كثيرة بيثرب(( )
 ))كيف إذا تحدث الناس أف محمداً يقتل أصحابو(( وقاؿ رسوؿ اهلل لعبد اهلل بن

__________ 
:  323ص  11السيد جعفر مرتضى ج  -( ػ في المعجم الفقهي : الصحيح من السيرة 1)

فأخبره الخبر ، وعنده عمر بن الخطاب ، فقاؿ عمر : دعني أضرب عنقو يارسوؿ اهلل ! . فقاؿ 
 : إذف ترعد آنف كثيرة بيثرب .
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أُبي: ))أنت صاحب الكالـ، فأنكر وحلف(( وذلك قولو تعالى: }اتََّخُذوا َأْيَمانَػُهْم ُجنًَّة{ ولما 
ترضو ابنو حباب وىو عبيد اهلل بن عبد اهلل غير رسوؿ اهلل أراد عبد اهلل أف يدخل المدينة، اع

اسمو وقاؿ: ))إف حباباً اسم شيطاف، وكاف مخلصًا(( وقاؿ: وراؾ واهلل ال تدخلها حتى تقوؿ 
 رسوؿ اهلل األعز وأنا األذؿ، فلم يزؿ حبيساً في يديو حتى أمره رسوؿ اهلل بتخليتو.

األعز ألضربن عنقك، فقاؿ: ويحك أفاعل أنت؟ قاؿ: وروي أنو قاؿ: إلف لم تقر هلل ولرسولو ب
نعم، فلما رأى منو الجد، قاؿ: أشهد أف العزة هلل ولرسولو وللمؤمنين، فقاؿ رسوؿ اهلل البنو: 

 ))جزاؾ اهلل عن رسولو وعن المؤمنين خيرًا((.
 قولو تعالى: ))ترعد أنف(( أي تغضب، قاؿ الشاعر:

 إذا جاورت من ذات عرؽ ثنية
 



 بي قابوس ما شئت فارعدفقل أل
 

وقولو: ))أنف(( أي أنوؼ، وفي حديث بني المصطلق أنو أصاب جويرية بنت الحارث، واتطأىا 
فقاؿ أصحاب رسوؿ اهلل: ىؤالء أصهار الرسوؿ فاعتق بسببها مائة نسمة من السبي، وفي 

 السفينة مائة بيت.
انت في سهم ثابت بن قيس قاؿ في السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين: إف جويرية ك

بن شماس وأنها كاتبت عن نفسها فجاءت تستعين رسوؿ اهلل فقاؿ: ))ىل لك في خير من 
ذلك أو أدي كتابتك واتزوجك((؟ قالت: قد فعلت، قاؿ: وقيل إف أباىا أسلم واستفداىا، ثم 

 تزوجها رسوؿ اهلل من أبيها، وىذا المروي في سبب نزولها.
 ولها ثمرات:

تبييت المشركين، ومنها جواز سبي النساء والذراري من مشركي العرب، ومنها حسن  منها جواز
رعاية ذي الحق فيمن يختص بو، كما فعل أصحاب رسوؿ اهلل في عتقهم ألقارب جويرية لما 

 .-عليو السالـ-تزوجها 
 الذـ.ومنها تحريم المنع للغير من اإلنفاؽ في سبيل اهلل؛ ألف اهلل تعالى ذكر ذلك على سبيل 

 قاؿ الحاكم: وىو كثير، ومنها حسن الرجا في اهلل لقولو تعالى: }َولِلَِّو َخَزاِئُن{.
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وروي أنو قيل لحاتم األصم: من أين تأكل؟ فقاؿ: وهلل خزائن السماوات واألرض ولكن 
 المنافقين ال يفقهوف.

 ومنها جواز معاملة من أظهر اإلسالـ بأحكاـ المسلمين كما تقدـ.
 ومنها أنو يجوز تأخير الحد للخشية من الفتن لقولو لعمر: ))إذاً ترعد أنف كثيرة بيثرب((.

ومنها أنو يجوز أيضاً تركو إذا كاف يؤدي إلى منكر، لقولو لعمر: ))كيف إذا تحدث الناس أف 
 كفر.  -عليو السالـ-محمداً يقتل أصحابو(( وذـ الرسوؿ 

 (1ة؛ ألف رسوؿ اهلل غير اسم ولد عبد اهلل بن أُبي. )ومنها كراىة التسمي باألسماء المكروى
ومنها حسن انتهار من أتى بدعة أو ضاللة، أو أذى مؤمناً؛ ألنو قاؿ لعبد اهلل: ))جزاؾ اهلل عن 

 رسوؿ اهلل وعن المؤمنين خيرًا((.
ومنها وجوب اعزاز المؤمن وإىانة الكافر، وأف يجعل بين حالهما فرؽ في اإلجالؿ للمؤمن، 

إلىانة للكافر، إال لرجوى إسالـ، كما فعلو رسوؿ اهلل لعدي بن حاتم من طرح المخدة لو وا



 فكاف سبباً في إسالمو.
قاؿ جار اهلل: وعن بعض الصالحات وكانت في ىيئة رثة ألست على اإلسالـ وىو األعز الذي 

رجاًل قاؿ  أف -رضي اهلل عنهما-ال ذؿ معو، والغنى الذي ال فقر معو ، وعن الحسن بن علي 
 لو: إف الناس يزعموف أف فيك تيهاً، قاؿ: ليس بتيو ولكنو عزة، وتال ىذه اآلية.

-( فقد ذىب ثلث دينو(( وألمير المؤمنين 2وقد ورد في الحديث عنو : ))من تواضع لغني )
 :-عليو السالـ

 ال تخضعن لمخلوؽ على طمعِ 
 

 فإف ذلك نقص منك في الدين
 

 نوواسترزؽ اهلل مما في خزائ
> 
 

 فإف ذلك بين الكاؼ والنوف
__________ 

 ( ػ من حباب إلى عبيد اهلل1)
 ( ػ في )أ( زيادة ألجل غناه وفي )ب( ساقطة2)
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 َوالَ َأْواَلدُُكْم َعْن ِذْكِر اللَِّو َوَمْن يَػْفَعْل َذِلكَ  قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ تُػْلِهُكْم َأْمَواُلُكمْ 
َناُكْم ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأِتَي َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فَػيَػُقوؿَ  َربّْ َلْوالَ  فَأُْولَِئَك ُىُم اْلَخاِسُروَف، َوَأْنِفُقوا ِمْن َما َرزَقػْ

َجاَء َأَجُلَها َواللَُّو  َأخَّْرتَِني ِإَلى َأَجٍل َقرِيٍب فََأصَّدََّؽ َوَأُكْن ِمَن الصَّاِلِحيَن، َوَلْن يُػَؤخَّْر اللَُّو نَػْفًسا ِإَذا
 َخِبيٌر ِبَما تَػْعَمُلوَف{.

 النزوؿ: اختلف المفسروف فعن مقاتل وجماعة أنها نزلت في المنافقين.
 وقولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا{ يعني ظاىراً ال باطناً.

 وقولو تعالى: }ِمَن الصَّاِلِحيَن{ أي من المؤمنين المخلصين.
اس وجماعة أنها نزلت في المؤمنين، وأراد بالصالحين أي باألعماؿ الصالحة وعن ابن عب

 المعنى، قيل: أراد بذكر اهلل جميع طاعاتو وىو قوؿ أبي مسلم، وقواه الحاكم.



 وقيل: أراد الصلوات الخمس عن أبي علي.
 وقيل: ذكر اهلل على كل حاؿ.

 ائو.وقيل: شكره على نعمائو، والصبر على بالئو، والرضا بقض
 وعن الكلبي: الجهاد مع رسوؿ اهلل .

وعن الحسن: جميع الفرائض، وقيل: القرآف، وقولو تعالى: }َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك{ وىو أف يلهوا 
بالتصرؼ في األمواؿ، والسعي في تدبير أمرىا، وطلب النماء بالتجارة، واالستغالؿ والسرور 

 وبعد وفاتهم. باألوالد واالشتغاؿ بمصالحهم في حياة اآلباء،
وقولو تعالى: }َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك{ أي الشغل بما ذكر }فَأُْولَِئَك ُىُم اْلَخاِسُروَف{ في تجارتهم من 

 حيث باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني.
وقد أفرد الحاكم في السفينة باباً في كوف العبادة أفضل من طلب الماؿ الحالؿ، وىذه من 

 ثمرات اآلية،
 الشغل بالماؿ والولد ينقسم ]إلى أقسساـ[:لكن 

 فإف فوت بذلك فرضاً كاف محظورًا،
 وإف فوت مندوباً كاف مكروىاً.

 وقولو تعالى: }َوَأْنِفُقوا ِمْن َما َرزَقْػَناُكْم{
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قيل: أراد الجهاد، وقيل: في سبيل البر، ويدخل فيو الزكوات وسائر الحقوؽ الواجبة، وجاء 
 تبعيض؛ ألف المخرج بعض الماؿ ال كلو،بمن التي لل

والثمرة :الحث على البدار ولو استدؿ مستدؿ بها أف الواجبات على الفور كاف ذلك دلياًل؛ 
 ألف ظاىر األمر الوجوب، وكل وقت يجوز فيو الموت.
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 سورة التغابن
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 بِِإْذِف اللَِّو َوَمْن يُػْؤِمْن بِاللَِّو يَػْهِد قَػْلَبُو{ قولو تعالى: }َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِإالَّ 
المعنى ما أصاب من مصيبة المراد من مصيبة الموت والمرض، والقحط والجدب، ونحو 



 ذلك.
 وقولو: }ِإالَّ بِِإْذِف اللَِّو{ أي بأمره، وىذا توسع، والمراد أنو يفعلو.

 إذف اهلل يعني بعلمو وتخليتو.وقيل: المراد كل ضرر، وإف كاف قبيحاً إال ب
وقولو تعالى: }يَػْهِد قَػْلَبُو{ روي عن ابن عباس أف المراد بقولو: }َوَمْن يُػْؤِمْن بِاللَِّو{ يعني يصدؽ 

 بو ويرضى بفعلو.
 وقولو تعالى: }يَػْهِد قَػْلَبُو{ يعني ليعلم أف المصيبة من عند اهلل، وىكذا عن علقمة.

 ر عند المصيبة، ويرضى بقلبو حتى ينشرح صدره.وقيل: من يؤمن باهلل ىو الصب
 وقيل: يهد قلبو فيعرؼ معائب الدنيا، فال يجزع عند البالء.

وقيل: ىو الذي إذا أعطى شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ظلم غفر، وإذا أصابتو مصيبة استرجع 
 فيهد قلبو عند النعمة للشكر، وعند البالء للصبر والرضا، عن مجاىد.

 ؤمن باهلل فيفعل الفرائض، يهد قلبو لفعل السنة.وقيل: من ي
وثمرة اآلية ما ذكر في التفسير لها وجوب الصبر عند المصيبة فال يجزع، ويعرؼ أف ما فعلو 

 اهلل تعالى فهو لمصلحة وحكمة، فعليو الرضا، واالسترجاع.
ْواَلدُِكْم َعُدوِّا َلُكْم فَاْحَذرُوُىْم َوِإْف تَػْعُفوا َوأَ  قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإفَّ ِمْن َأْزَواِجُكمْ 

َنٌة َواللَُّو ِعْنَدهُ   َأْجٌر َعِظيٌم{. َوَتْصَفُحوا َوتَػْغِفُروا فَِإفَّ اللََّو َغُفوٌر رَِحيٌم، ِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلدُُكْم ِفتػْ
مكة فثبطهم أزواجهم وأوالدىم، النزوؿ: قاؿ في الكشاؼ: قيل أف إناساً أرادوا الهجرة من 

وقالوا: أتنطلقوف وتضيعوننا فرقوا لهم ووقفوا، فلما ىاجروا بعد ذلك، ورأوا الذين سبقوىم قد 
 فقهوا في الدين أرادوا أف يعاقبوا أزواجهم وأوالدىم، فزين لهم العفو.
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عليهم وقالوا: لئن جمعنا وقيل: قالوا أين تذىبوف وتدعوف بلدكم وعشيرتكم وأموالكم، فغضبوا 
اهلل في دار الهجرة لم نصبكم بخير، فلما ىاجروا منعوىم الخير، فحثوا عليهم على أف يعفوا 

 عنهم، ويردوا إليهم البر والصلة.
وقيل: كاف عوؼ بن مالك األشجعي ذا أىل وولد فإذا أراد أف يغزوا تعلقوا بو وبكوا إليو ورققوه 

 (1فهم بإيذئهم فنزلت. )
ة اآلية أنو ال ينبغي التعريج على محبة األىل والماؿ، واستعماؿ ما تقي بو الرقة من التحكم ثمر 

 لهم، حيث كاف ذلك مفوتاً لألجر من اهلل تعالى.
ومن ثمرات ذلك أف االغتفار لما صدر من فعلهم الذي يفعلو العدو من إنزاؿ المضرة محمود، 



 واف الفاعل لذلك ال يقابل بقطع بر وال صلة.
ومنها أف الزوجة التي تشغل عن الطاعة وتكلف بالمؤف المستغرقة للزوج عن أبواب من الخير 

 ينبغي طالقها، ويكره زواجتها؛ ألف ذلك يعد من العدواف في الدين.
 ومنها لزـو الحذر من ىذا الضرب؛ ألف اهلل تعالى أمر بالحذر منهم، وجعلهم فتنة،

 أوالوقوع بسببهم في معصية.وعدوانُهم إما بالمنع عن طاعة اهلل 
 وعن أبي علي: عدوانهم أف يتمنوا موتو ليحوزوا مالو.

 وعن األصم: عدوانهم أف ال ينفق ألجلهم.
 قاؿ في الكشاؼ: وفي الحديث: ))يؤتى برجل يـو القيامة فيقاؿ: أكل عيالو حسناتو((.

 وعن بعض السلف: العياؿ سوس الطاعات.
وعليهما قميصاف  -رضي اهلل عنهما-لحسن والحسينوعن النبي أنو كاف يخطب فجاء ا

أحمراف يعثراف ويقوماف فنزؿ إليهما وأخذىما ووضعهما في حجره على المنبر وقاؿ: ))صدؽ 
 اهلل إنما أموالكم وأوالدكم فتنة، رأيت ىذين الصبيين فلم أصبر لهما((

لألوالد المصبوغ  داللة أف مثل ىذا جائز للخطيب، وأف األلباس -عليو السالـ-وفي فعلو 
 بالحمرة جائز، وىذا فيما لم ينهى عنو من المعصفر والمورس.

__________ 
: نزلت في عوؼ بن مالك األشجعي  159ص  82إبن جرير الطبري ج  -( ػ جامع البياف 1)

، كاف ذا أىل وولد ، فكاف إذا أراد الغزو بكوا إليو ورققوه ، فقالوا : إلى من تدعنا ؟ فيرؽ 
 ويقيم
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فَأُْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف، ِإْف تُػْقِرُضوا  قولو تعالى: }َوَأنِفُقوا َخْيرًا أِلَنْػُفِسُكْم َوَمْن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسوِ 
 اللََّو قَػْرضاً َحَسناً ُيَضاِعْفُو َلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم َواللَُّو َشُكوٌر َحِليٌم{.

 بيل الخير وذلك من وجوه ]ثمانية[ :ثمرة ذلك: البعث على اإلنفاؽ في س
 األوؿ: أنو تعالى أمر بذلك، لكن ىذا اإلنفاؽ مجمل، وقد بين أنو فرض وندب.

 الثاني: أف اهلل تعالى رغب فيو بأف جعلو خيراً للمنفق، والمعنى أنو خير من األمواؿ واألوالد.
ْفِسِو فَأُْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف{ لكن الثالث: أنو تعالى أكد الترغيب بأف قاؿ: }َوَمْن يُوَؽ ُشحَّ نػَ 

 في الشرع البخل والشح الذي يعاقب عليو ىو أف يخل بالواجب.

 وقيل: أراد بالشح ترؾ المواساة في طاعة اهلل، والجهاد في سبيلو.



الرابع: أنو تعالى استدعى الصدقة بما فيو تلطف لفعلها، وىو ذكر الفرض؛ ألف في ذلك ضماناً 
 تعالى بالجزاء. من اهلل

وقولو: }َحَسنًا{ أي يعطها مخلصاً لوجو اهلل، وقد جاء في صدقة السر أنها تطفي غضب الرب، 
 وما ذلك إال لما فيها من اإلخالص، والبعد عن الريا.

الخامس: قولو تعالى: }ُيَضاِعْفُو َلُكْم{ قاؿ الحاكم: أي يعطي بدلو أضعاؼ ذلك من واحد إلى 
 يتناىا. سبعمائة إلى ما ال

 وقيل: ليس حبة تزف جباؿ الدنيا إال الحبة من الصدقة.
 السادس: قولو: }َويَػْغِفْر َلُكْم{.

 السابع: قولو: }َواللَُّو َشُكوٌر{ أي يثيب ويجازي.
 قاؿ الحاكم: ووصفو بالشكور توسع.

 وقيل: شكور يقبل القليل، ويثيب عليو بالكثير.
 بالعقوبة.الثامن: قولو: }َحِليٌم{ أي ال يعجل 

 وقيل: شكور يقبل القليل مع العيوب، حليم يُِقْيُل الجليل من الذنوب.
 وقيل: يضعف الصدقة لدافعها وال يعجل العقوبة لمانعها.
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 سورة الطالؽ
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ةَ قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها النَِّبيُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَّْساَء َفطَلُّْقوُىنَّ لِ  تِِهنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ َواتػَُّقوا اللََّو رَبَُّكْم اَل  ِعدَّ
َنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّو َومَ  يػّْ ْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد ُتْخرُِجوُىنَّ ِمْن بُػُيوتِِهنَّ َوالَ َيْخُرْجَن ِإالَّ َأْف يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة ُمبػَ

َلَعلَّ اللََّو ُيْحِدُث بَػْعَد َذِلَك َأْمرًا، فَِإَذا بَػَلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُىنَّ  اللَِّو فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسُو اَل َتْدِري
ُظ ِبِو ِبَمْعُروٍؼ َأْو فَارُِقوُىنَّ ِبَمْعُروٍؼ َوَأْشِهُدوا َذَوى َعْدٍؿ ِمْنُكْم َوَأِقيُموا الشََّهاَدَة لِلَِّو َذِلُكْم يُوعَ 

َواْليَػْوـِ اآلِخِر َوَمْن يَػتَِّق اللََّو َيْجَعْل َلُو َمْخَرجاً، َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث الَ َيْحَتِسُب  َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِاللَّوِ 
 َوَمْن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَػُهَو َحْسُبُو ِإفَّ اللََّو بَاِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اللَُّو ِلُكلّْ َشْيٍء َقْدرًا{.

لما طلقها فرجعت إلى أىلها  -عليو السالـ-قصة حفصة بنت عمر أنو النزوؿ: قيل: نزلت في 
فنزلت اآلية، وأمره تعالى أف يراجعها فإنها صوامة قوامة وىي أحد نسائك في الجنة، فراجعها 

 عن أنس.
لعمر:  -عليو السالـ-وقيل: نزلت في عبد اهلل بن عمر أنو طلق امرأتو في حاؿ الحيض، فقاؿ 



يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت طلقها إف شاء قبل ))مره فليراجعها و 
 أف يجامعها، فتلك العدة التي أمر اهلل أف تطلق النساء لها(( عن السدي.

وقيل: نزلت في جماعة طلقوا وىم عبد اهلل بن عمرو بن العاص، وسعد بن العاص، وطفيل بن 
 الحارث، وعيين بن غزواف، عن مقاتل،

 المعنى :
{ق  ولو تعالى: }يَاَأيػَُّها النَِّبيُّ
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تقديره ياأيها النبي قل ألمتك، عن أبي علي.وقيل: وىو على خطاب الرئيس الذي يدخل فيو 
األتباع، كما يقاؿ لرئيس القـو افعلوا كذا عن الحسن.وقيل: ىو على تحويل الخطاب، كقولو 

 َجَرْيَن{.تعالى: }َحتَّى ِإَذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك وَ 
 وقولو تعالى: }ِإَذا طَلَّْقُتُم النَّْساَء{

المعنى إذا أردتم طالقهن على تنزيل المقبل على األمر، والمشارؼ عليو منزلة الشارع فيو،  
 كقولو تعالى: }ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم{ }فَِإَذا قَػَرْأَت اْلُقْرآَف فَاْسَتِعْذ{ وإذا

 قاتلت فالبس السالح، ومن قتل قتيالً فلو سلبو.
تِِهنَّ{  وقولو تعالى: }َفطَلُّْقوُىنَّ ِلِعدَّ

 اختلف في ىذه الالـ فقيل: إنها الـ السبب نحو تسلح للحرب، والمعنى طلقوىن ليعتدف.
، والمعنى مستقبالت لعدتهن.  وقيل: إنها الـ التأريخ نحو أتيتو لليلة بقية من المحـر

ي صحيح مسلم: قاؿ ابن عمر: وقرأ النبي : ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوىن في قاؿ ف
 قبل عدتهن.

وقاؿ في التهذيب: وكاف ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر يقرؤوف: فطلقوىن قبل عدتهن، 
 وىذا يحمل على التفسير، وىذا مطابق قوؿ من قاؿ: العدة للحيض، وذلك مذىبنا والحنفية.

: الالـ للظرؼ كقولو تعالى: }َأِقِم الصَّاَلَة ِلُدُلوِؾ الشَّْمِس{ وقولو تعالى: }َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن وقيل
اْلِقْسَط لِيَػْوـِ اْلِقَياَمِة{ والمعنى عند دلوؾ الشمس، وفي يـو القيامة، وىنا فطلقوىن في عدتهن، 

 والصادؽ، والشافعي. وىذا يوافق من يقوؿ: األقراء ىي األطهار، وىذا قوؿ الباقر
َة{  وقولو تعالى: }َوَأْحُصوا اْلِعدَّ

 قيل: ىذا خطاب لألزواج لغفلة النساء.
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واختلف ما أريد باإلحصاء فقيل: المراد عدد األقراء التي تعتدىا، وإنما أمر بذلك لما يتعلق 
ولد، وثبوت النفقة، بالعدة من األحكاـ وىي المراجعة والمنع لها من األزواج، وثبوت نسب ال

والسكنى، فال تطوؿ العدة الستحقاؽ النفقة، وال تقصر ألجل الزواجة بها من الغير، وكذلك 
 لنعلم صحة الطالؽ، إف قلنا: إف الطالؽ يتبع الطالؽ.

 وقيل: المراد احصوا العدة أي عدوا أوقات الطالؽ، لتطلقوا للعدة،
 ، وىو يتعلق بها أحكاـ:وسيظهر تماـ معنى ىذه الجملة في ذكر األحكاـ

األوؿ: في بياف ىل الطالؽ الذي أمر اهلل تعالى أف يكوف الطالؽ لمن أراده على صفتو، وقد 
جاء تفسيره عن رسوؿ اهلل في حديث ابن عمر، وذلك أنو لما طلق امرأتو حائضاً فسأؿ عمر 

طهر، ثم تحيض، ثم فقاؿ لعمر: )) مر ابنك فليراجعها، ثم ليدعها حتى ت -عليو السالـ-النبي 
 تطهر، ثم ليطلقها إف شاء(( فتلك العدة التي أمر اهلل تعالى أف تطلق النساء لها.

عليو -وفي صحيح مسلم في حديث ابن عمر من طرؽ مختلفة، وكذا في سنن أبي داود عنو 
 : قاؿ: ))يطلقها قبل أف يجامعها(( وفي رواية: ))قبل أف يمسها(( -السالـ

ير وأنو أراد طاىر من غير جماع عن ابن عباس وابن مسعود، والحسن، وقد روي ىذا التفس
 وابن سيرين، وقتادة ، والضحاؾ، والسدي،

وقد قاؿ في النهاية: أجمع العلماء أف المطلق للسنة في المدخوؿ بها ىو أف يطلق امرأتو في 
 طهٍر لم يمسها فيو، لحديث ابن عمر المذكور،

 ويتعلق بهذا الحكم فروع:
 : ىل من شرط طالؽ السنة أال يطلقها في العدة أـ ال؟األوؿ

فمذىبنا والشافعي وأبي حنيفة أنو لو طلق في العدة بأف يطلق في كل طهر طلقة كاف ذلك 
 للسنة، لكنها بعد الرجعة أو قبلها، ىو على الخالؽ ىل يتبع الطالؽ الطالؽ أـ ال.

ها فاعتبر الوقت، وأف يكوف الطالؽ وقاؿ مالك: من شرط السنة أف ال يطلقها حتى تقضي عدت
 واحدة.

 وقاؿ الشافعي: ال بدعة في الثالث؛ ألنو أقر المطلق بحضرتو ثالثاً، ولم يقل إنو بدعة.
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 قاؿ الشافعي: ال أعرؼ في عدد الطالؽ سنة وال بدعة، وىو مباح.
لقها حائضاً؛ ألف ذكر الفرع الثاني: أف التي ال تدخل بها فال بدعة في حقها، وال بأس أف يط



 العدة في اآلية مخرج لها.
وأما اآليسة لصغر أو كبر أو الحامل فقاؿ: أىل المذىب وح والشافعي ال يجب أف يكف إذا 

 أراد طالقها، ولكن يستحب.
وقاؿ زفر: إنو واجب الكف، وإنما قلنا ذلك؛ ألف العمـو في قولو تعالى في سورة البقرة: 

{ ونحو ذلك يقضي بأف الرجل يطلق امرأتو متى شاء، لكن قولو تعالى: }الطَّاَلُؽ َمرَّتَافِ 
تِِهنَّ{ خص ذات الحيض.  }َفطَلُّْقوُىنَّ ِلِعدَّ

أما لو أراد أف يطلق ثالثاً وجب الفصل بالشهر عندمن قاؿ: إف الثالث بدعة؛ ألنو ال يخرج 
باب التشبيو بمن عدتها عن كونو جامعاً بين الثالث ال بالكف، والشهر كالطهر، ووجو االستح

 بالحيض،
وحكي في البياف عن الناصر والصادؽ والباقر أف الحامل ال تطلق حاؿ حملها إال واحدة، وأف 
الحمل بمثابة الطهر، وإنما كانت الثالث بدعة؛ ألف في حديث ابن عمر: ما ىكذا أمرؾ ربك 

 أف تطلق لكل قرء تطليقة، وىذا طلق في كل قرء تطليقتين
شروط طالؽ السنة، وىي أف يطلقها طاىراً ،لم يجامع في ذلك الطهر، وال طلق  فقد ظهرت

 في حيضتو، وتكوف واحدة
 فالثالثة األوؿ: مأخوذ من خبر ابن عمر،

 وقولو: واحدة أخذ أيضاً من قولو صلى اهلل عليو: ))أمرؾ ربك أف تطلق لكل قرء تطليقة((.
 لق في طهر ذلك الحيض.قيل: ولو وطئها وىي حائض كاف كطالقها فال يط

قيل: وقد علل النهي بالطالؽ حاؿ الحيض أف في ذلك تطويل للعدة، وعلل النهي في الطهر 
 الذي جامعها فيو أنو ال يأمن أف يكوف قد علقت فيؤدي إلى الندـ ألجل الولد.

 الفرع الثالث: إذا طلق للبدعة بأف يطلقها حائضاً أو طاىراً طهراً قد جامعها فيو ىل يقع
 الطالؽ أـ ال؟

 فمذىبنا وىو قوؿ جمهور العلماء من أ صحاب أبي حنيفة ، والشافعي ومالك أنو واقع.
وقاؿ الناصر، والصادؽ، والباقر، واإلمامية، وابن علية، وأبو عبيدة، وابن المسيب: أنو غير 

 واقع.
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 لألوؿ وجوه:
َم نَػْفَسُو{ وفي ذلك داللة على الوقوع، وىذا األوؿ: ذكره في التهذيب قاؿ اهلل تعالى: }فَػَقْد َظلَ 



 يحتمل ألنو يحتمل الظن في الدين.
الوجو الثاني: إطالؽ قولو تعالى: }فَِإْف طَلََّقَها َفاَل َتِحلُّ َلُو{ ولم يقيد ذلك بحاؿ من األحواؿ، 

 والداللة محتملة بأف المراد فإف طلقها طالقاً واقعاً عليها.
حديث ابن عمر: ))امره فليراجعها(( والرجعة ال تكوف إال بعد الطالؽ، الوجو الثالث: أف في 

 وقد جاء في رواية فليرتجعها.
الوجو الرابع: ذكره في النهاية قاؿ: روى الشافعي عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج أنهم 

 أرسلوا إلى نافع يسألونو ىل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسوؿ اهلل ؟ قاؿ: نعم.
 أنو الذي كاف يفتي بو ابن عمر.وروي 

وفي الترمذي وسنن أبي داود أف عمر قاؿ: قلت أفتعتد بتلك التطليقة؟ قاؿ فمو؟ أفرأيت إف 
 عجز واستحمق، وفي صحيح مسلم بمعنى ذلك.

الوجو الخامس: ذكره في الكشاؼ في حديث ابن عمر أنو قاؿ: يا رسوؿ اهلل أرأيت لو طلقتها 
 يت وبانت منك امرأتك((.ثالثاً، فقاؿ: ))إذا عص

أنو كاف ال يؤتى برجل طلق امرأتو ثالثاً إإل أوجعو ضرباً، وأجاز  -رضي اهلل عنو-وعن عمر 
 (1عليو. )

__________ 
،   95أبو بكر الكاشاني : أوجعو ضربا ص  - 3( ػ في المعجم الفقهي : بدائع الصنائع ج1)

با وأجاز ذلك عليو وذلك بمحضر من كاف ال يؤتى برجل طلق امرأتو ثالثا اال أوجعو ضر 
 الصحابة رضى اهلل عنهم فيكوف اجماعا

، كاف عمر إذا أتي برجل قد  11ابن أبي شيبة الكوفي : أوجعو ضربا ص  - 4المصنف ج -
 طلق امرأتو ثالثا في مجلس أوجعو ضربا وفرؽ بينهما .

إذا أتى برجل طلق امرتو  ، عنو 102جماعة من العلماء : أوجعو ضربا ص  -التوفيق الرباني  -
ثالثا في مجلس واحد أوجعو ضربا وفرؽ بينهما ، وعن عمراف بن حصين رضي اهلل عنو أنو 

 سئل عن رجل طلق امرأتو ثالثا في مجلس قاؿ : أثم
، كاف إذا أتي برجل طلق امرأتو  463الجصاص : أوجعو ضربا ص  - 1أحكاـ القرآف ج -

فرؽ بينهما فقد ثبت عن ىؤالء الصحابة حظر جمع ثالثا في مجلس واحد أوجعو ضربا و 
 الثالث وال يروى عن أحد من الصحابة خالفو فصار إجماعا
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وجو القوؿ الثاني: ما ذكر في النهاية وىو قولو : ))كل فعل أو عمل ليس عليو أمرنا فهو رد(( 
 : ))فهو رد(( كاف ذلك مشعراً بعدـ نفوذه،-عليو السالـ-فلما قاؿ 

من حجتهم: ))ال قوؿ إال بعمل، وال قوؿ وال عمل إال بنية، وال قوؿ وال عمل وال نية إال و 
 بإصابة السنة(( وفي رواية في سنن أبي داود قاؿ ابن عمر: فردىا عليَّ ولم يرىا شيئًا.

فقاؿ: طلقت  -عليو السالـ-ومن حججهم : ما رواه الناصر بإسناده أف رجاًل جاء إلى علي 
 طاىر من غير جماع بغير شهود، فقاؿ: ليس بشيء، اذىب إلى أىلك. امرأتي وىي

 الحكم الثاني:
 يتعلق بقولو تعالى: ?الَ ُتْخرُِجوُىنَّ ِمْن بُػُيوتِِهنَّ َوالَ َيْخُرْجَن ِإالَّ َأْف يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة ُمبَػيػَّْنٍة?

يعني البيوت التي والمعنى ال تخرجوىن من مساكنهن،  -بفتح الباء وكسرىا-قرئ مبينة 
تسكنها، وأضاؼ البيوت إليهنَّ وإف كنِّ بيوت األزواج الختصاص البيوت ِبهنَّ من حيث 

 السكن.
: معنى ال تخرجوىن أي ال يخرجهن البعولة غضباً عليهن، وكراىة -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل

إيذاناً بأف  لمساكنهن أو لحاجتهن إلى المسكن، وال تأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن بذلك
 اإلذف ال يرفع الخطر.

 وقولو: }الَ َيْخُرْجَن{ يعني إف أردف ذلك
، فال يباح لهنَّ، وأف السكوف حق لهنَّ إال أف يبلغنَّ أجلهنَّ  وقد أفادت اآلية أف الخروج محـر

 وىو زمن العدة. أما أنها ال تخرج فقد قضت اآلية بذلك.
والكسوة، ولو عليها حق من النظر والتقبيل والوطئ قاؿ في الشرح: وألف لها حقاً من النفقة 

من أفعالها من غير رضاىا وال رضاء وليها، وىذا إذا لم يكن ثم عذر من سقوط منزؿ أو خيفة 
سقوطو، أو كاف مستأجرًا فانقضت مدة اإلجارة، أو باع زوجها ىذا البيع؛ ألف قولو تعالى: }ِإالَّ 

 لى جواز الخروج للعذر.َأْف يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة{ دليل ع
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قاؿ أبو العباس : إذا انتقلت للعذر فعليها في البيت الذي انتقلت إليو ما كاف عليها في األوؿ، 
 -عليو السالـ-وفي قوؿ لػ الشافعي القديم يجوز الخروج، واختاره في االنتصار، واحتج أنو 

عليو -كر ذلك في مسلم، وأنو أذف المرأة في الخروج من عدة الطالؽ تجذ نخلها وقد ذ 
 قاؿ: ))فإنك عسى أف تتصدؽ أو تفعلي معروفاً((. -السالـ

فأما وجوب السكنى لها فهذا مجمع عليو في الطالؽ الرجعي، وكذا النفقة والكسوة؛ ألف العدة 



ُوْجدُِكْم  منو كحاؿ الزوجية، وقد استدؿ على ىذا بقولو تعالى: }َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم ِمنْ 
ُقوا َعَلْيِهنَّ{.  َوالَ ُتَضارُّوُىنَّ لُِتَضيػّْ

 وأما المبتوتة وىي المعتدة عن الطلقة الثالثة، فاختلف العلماء على أربعة أقواؿ:
األوؿ: أف عدتها كعدة الرجعية في وجوب النفقة والكسوة والسكنى، وىذا قوؿ الناصر، وأبي 

 حنيفة.
 وعائشة وابن مسعود.قاؿ في التهذيب: وىو قوؿ عمر 

القوؿ الثاني: أنها ال تستحق نفقة وال سكنى وىذا قوؿ القاسم ومالك واألوزاعي، وابن أبي 
 ليلى، واإلمامية، وابن عباس، وجابر.

-وروي ىذا في الشرح، وىكذا في الكشاؼ، عن الحسن، وحماد، ورواه في النهاية عن علي 
 داود، وأبي ثور، وإسحاؽ.، وابن عباس، وجابر، وأحمد، و -عليو السالـ

 .-عليو السالـ-القوؿ الثالث: أف لها النفقة دوف السكنى، وىذا ىو الذي نص عليو الهادي 
 قيل: وفي كالـ المؤيد باهلل إشارة إلى تقريره، ورواه في الشرح عن أحمد.

نفقة القوؿ الرابع: قوؿ الشافعي أف لها السكنى دوف النفقة، إال أف يكوف معها حمل فلها ال
والسكنى، وروي ىذا في التهذيب والكشاؼ، والنهاية أف النفقة في الحامل يجمع عليها لقولو 
تعالى: }َوِإْف ُكنَّ ُأواَلِت َحْمٍل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ{ وسبب ىذا الخالؼ أف أىل 

 القوؿ األوؿ أوجبوا النفقة والسكنى.
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السكنى فلقولو تعالى: }َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم{ ولقولو تعالى: }الَ ُتْخرُِجوُىنَّ  أما وجوب
 ِمْن بُػُيوتِِهنَّ َوالَ َيْخُرْجَن{.

وأما وجوب النفقة فألنها تابعة لوجوب السكنى في حاؿ الزوجية، وفي عدة الرجعى وفي 
في حديث فاطمة بنت قيس لما قالت أف  الحامل، وعلى زعمهم أنها إجماعية، ولهذا قاؿ عمر

رسوؿ اهلل لم يوجب لها نفقو وال سكنى، ال ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقوؿ امرأة الندري لعلها 
 نسيت أو ُشبّْو لها سمعت النبي يقوؿ :لها السكنى والنفقو.

 حجة القوؿ الثاني: في سقوطها حديث فاطمة بنت قيس وذلك أف زوجها أبو عمرو بن حفص
طلقها ثالثاً، فقاؿ: النبي النفقة لك والسكنى،وروي عنها أنها قالت: لم يجعل لي رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو وآلو نفقو وال سكنى، وقد روي ىذا الحديث في مسلم والسنن من طرؽ كثيرة 
وفي بعضها، قاؿ:لها النبي صلى اهلل عليو وآلو ال نفقة لك إال أف تكوني حاماًل، وفي السنن 



ا بلغ فاطمة بنت قيس أف مرواف قاؿ: لم يسمع ىذا الحديث إالمن امرأة فقالت: فاطمة لم
بيني وبينكم كتاب اهلل قاؿ اهلل تعالى: }الَ َتْدِري َلَعلَّ اللََّو ُيْحِدُث بَػْعَد َذِلَك َأْمًرا{ فأي أمر 

 يحدث بعد الثالث،
ْم { ىذا في عدة الرجعي ألف المبتوتو التسكن قالوا وقولو تعالى: }َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنتُ 

 حيث يسكن الزوج.
قالوا: فيكوف ىذا الحديث مخصصاً لعمـو الكتاب وتخصيص الكتاب بخبر اآلحاد جائز على 

 قوؿ أكثر العلماء،
وأما توجيو وجوب النفقو دوف السكنى فقد قاؿ: في النهاية أنو عسير، وقد وجو في الشرح  

سالـ، فقاؿ: وجبت النفقو لقولو تعالى: }َوالَ ُتَضارُّوُىنَّ { ولم يجب كالـ الهادي عليو ال
 السكنى ألنو قاؿ تعالى: }ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم { فشرط أف تسكن حيث يسكن الزوج،
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قالوا: وذلك في الرجعي، وقد روى عن الكشاؼ أف من في في قولو تعالى: من حيث سكنتم 
يض كقولو تعالي: }يغضوا من أبصارىم { أي بعض أبصارىم ألنو قاؿ: زائده، وقيل: إنها لتبع

 في حديث فاطمة بنت قيس أنو السكنى لها
وأما إسقاط النفقو فتجوز أنها ناشزة أو أسقط الزايد على ما كاف بعث بو إليها النو قد روى أنو 

ذلك على  قد بعث إليها شئ استقلتو وقد قاؿ: في صحيح مسلم عن عروة أف عائشة أنكرت
 فاطمة بنت قيس،

وأما توجيو قوؿ الشافعي ،فقاؿ: تجب لها السكنى، أسكنوىن من حيث سكنتم وتجب نفقة 
 الحامل بقولو تعالى:}َوِإْف ُكنَّ ُأواَلِت َحْمٍل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ{

لقديم ، يجب للحامل فلو كانت فأوجب اهلل تعالى: النفقو مع الحمل، لكن قوؿ الشافعي ا
الزوجة أمة وجبت على سيدىا؛ ألنها ملكو، واألخير يجب للحامل بسبب الحمل فيجب ىنا 

 على الزوج وعلى القوؿ بأنها ال تجب للحامل بسبب الحمل فقوالف:
 أحدىما: ال يدفع حتى تضع، لجواز أف يكوف ريحا
، وإنما سقطت النفقة مع عدمو؛ ألنو تعالى والثاني: يجب يوماً بيـو فإف باف أنو ال حمل ردت

ًِ بو ففيو  قيد وجوبها بالحمل، فدؿ أف بعدمو تسقط ىذا من مفهـو الشرط إف جعلناه معمواًل
داللة على سقوط نفقة غير الحامل، وإف قلنا إنو غير معموؿ سقطت لعدـ الداللة على أف العلة 

ة لعلة الجنس تحتاج إلى داللة على أف النفقة بالقياس على عدة الرجعى أوالحامل أوالمزوج



 العلة الجنس.
َنٍة{ قرئ  بفتح الياء --تكملة لهذا الحكم وىي بياف قولو تعالى: }ِإالَّ َأْف يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة ُمبَػيػّْ

والمراد ظاىره، واختلف المفسروف في تفسيرىا، فعن الحسن ومجاىد والشعبي وابن  -وكسرىا
 امة الحد عليها.زيد أنها زنا، فتخرج إلق

وقيل: الفاحشة النداء على أىلها فيحمل لهم إخراجها عن ابن عباس، وفي قراءة أبي إال أف 
 يفحشن عليكم.

 وقيل: ىو النشوز عن قتادة، وقيل: خروجها قبل انقضاء عدتها عن ابن عمر والسدي.
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 وقيل: كل معصية هلل ظاىرة عن ابن عباس.
 ِري َلَعلَّ اللََّو ُيْحِدُث بَػْعَد َذِلَك َأْمرًا{قولو تعالى: }الَ َتدْ 

وىذا دليل على ثبوت الرجعة؛ ألف المراد أف يحدث اهلل في قلبو شهوة بعد النفرة، وأنو يرغب 
إليها بعد أف كاف راغباً عنها، وفي ذلك إشارة إلى ما تقدـ في الطالؽ الرجعي، وقد صرح اهلل 

 ى في سورة البقرة: }َوبُػُعولَتُػُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِّْىنَّ{ وىذا حكم ثابت.سبحانو بأف الزوج أحق بقولو تعال
 وقولو تعالى: }فَِإَذا بَػَلْغَن َأَجَلُهنَّ{

 قيل: المراد شارفن انقضاء العدة، وقاربن االنقضاء ألنها قد انقضت فال خيار لو.
 قـو بحقوقها، ويحسن صحبتها.وقولو تعالى: }فََأْمِسُكوُىنَّ ِبَمْعُروٍؼ{ وذلك أف يسترجعها وي

وقولو تعالى: }َأْو فَارُِقوُىنَّ ِبَمْعُروٍؼ{ وذلك أف يتركها فال يراجعها ليزيد ضرارىا، وتطوؿ العدة 
 عليها، وىذا ىو التفسير الظاىر.

 وقيل: األجل ىو أجل الطالؽ الثاني: فتخير بين الرجعة والطالؽ، وىذا التخيير للصحة.
الرجعة وتستحب وتكره، وتحظر وتباح، والوجوب واالستحباب حيث  وأما اللزـو فقد تجب

 يجب عليو النكاح، ويستحب لو، وال يجد إال المطلقة.
 وقولو تعالى: }َوَأْشِهُدوا َذَوى َعْدٍؿ ِمْنُكْم{ قيل: أراد من أىل ملتكم عن الحسن.

 وقيل: من أحراركم عن قتادة.
ابن عباس، وجماعة من المفسرين، وقيل: على  واختلف المفسروف فقيل أراد على الرجعة عن

 الطالؽ، وقيل: عليهما واألوؿ الظاىر.
واختلف في حكم اإلشهاد على الرجعة فأحد قولي الشافعي أنو شرط لصحتها، أخذاً للظاىر 
وقياساً للرجعة على النكاح؛ ألنها قوؿ يستباح بو النكاح، والمذىب ، وأبوحنيفة ، ومالك ، 



فعي أف اإلشهاد مستحب؛ ألف الرجعة تشبو سائر الحقوؽ التي ىي البيع وأحد قولي الشا
 واإلجارة، فلم يجب اإلشهاد فاستحب لقطع الشجار، ولقطع الريب، وىذا حكم رابع.
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وقولو تعالى: }َوَأِقيُموا الشََّهاَدَة لِلَِّو{ وىذا حكم خامس وىو وجوب أداء الشهادة على 
وجوب إف لم يقم غيره مقامو، فإف قاـ غيره مقامو فهو فرض على الشاىد، وقد يتعين ال

 الكفاية.
وقولو: }لِلَِّو{ أي ال تفعلوا ذلك لغرض سوى إقامة الحق، ودفع الظلم، وفي ىذا إشارة إلى أف 

 األجرة على أداء الشهادة ال تجوز، وقد اسثنى الفقهاء صوراً :
كاف غيره يقـو مقامو، وقد استدؿ الشافعي على منها إذا طلب إلى مكاف يجوز فيو اإلرعاء أو  

أف الرجعة إنما تصح بالقوؿ دوف الوطئ بأف اهلل تعالى أمر بالشهادة عليها، وذلك ال يتأتى في 
الوطئ، وقياساً على النكاح، ومذىبنا وأبي حنيفة أنها تصح بالوطئ؛ ألنو يبطل حكم اإليال، 

 خيير، وكذا وطئ الزوج إف وقع في العدة.وألنو يبطل خيار التابع إف وقع في مدة الت
 وقولو تعالى: }َذِلُكْم يُوَعُظ ِبِو{ يعني الحث على إقامة الشهادة لوجو اهلل.

 وقولو تعالى: }َوَمْن يَػتَِّق اللََّو َيْجَعْل َلُو َمْخَرجاً، َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث الَ َيْحَتِسُب{
ذلك بأف يطلق للسنة، وال يضار المعتدة وال قيل: المعنى ومن يتق اهلل أي يتق سخطو، و 

 يخرجها من مسكنها يجعل لو مخرجا من الغم والندـ، ويرزقو من حيث ال يخطر ببالو.
وروي أنو سئل عمن طلق ثالثاً أو ألفا ىل لو من مخرج ؟ فتالىا، وسئل ابن عباس عن ذلك 

يادة اثم في عنقك فتكوف ثمرة فقاؿ: لم يتق اهلل فلم يجعل لو مخرجاً، بانت منك بثالث، والز 
 ىذا تأكيد ما سبق.

 وقيل: ذلك عاـ.
وروي أنو لما قرأىا صلى اهلل عليو فقاؿ: ))مخرجاً من شبهات الدنيا، ومن غمرات الموت ومن 

 شدائد يـو القيامة((.
: ))إني لو أعلم أنو لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق اهلل(( فما زاؿ -عليو السالـ-وقاؿ 

 ىا ويعيدىا.يقرأ
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وروي أف عوؼ بن مالك األشجعي أسر المشركوف ابناً لو يسمى سالماً فأتى النبي وقاؿ: أسر 
ابني وشكا إليو الفاقة وقاؿ: ))ما أمسى عند آؿ محمد إال مد فاتق اهلل واصبر، واكثر من قوؿ 

اب ومعو مائة من اإلبل تغفل ال حوؿ وال قوة إال باهلل(( ففعل فبينا ىو في بيتو إذ قرع ابنو الب
عنها ا لعدو فاستاقها أي أخذىا في غفلتهم، ولهذا السبب ثمرة وىي أف األسير إذا أمكنو 

 التلصص جاز لو ذلك، ويملك ما أخذ.
 وقيل: في سبب نزولها في حديث دحية الكلبي وقدومو إلى الشاـ، وقيل: في غيره.

تُػُهنَّ َثالََثُة َأْشُهٍر َوالالَِّئي َلْم قولو تعالى: }َوالالَِّئي يَِئْسَن ِمَن الْ  َمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِف اْرتَػْبُتْم َفِعدَّ
 رًا{.َيِحْضَن َوُأْواَلُت اأَلْحَماِؿ َأَجُلُهنَّ َأْف َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ َوَمْن يَػتَِّق اللََّو َيْجَعْل َلُو ِمْن َأْمِرِه ُيسْ 

البقرة عدة النساء في ذوات األقراء والمتوفي عنها زوجها قاؿ النزوؿ: قيل: لما نزلت في سورة 
أبي بن كعب: يا رسوؿ اهلل إف ناساً يقولوف: بقي من النساء ما لم تذكر الصغار والكبار وذوات 

 الحمل فنزؿ }َوالالَِّئي يَِئْسَن{.
ئسة من وقاؿ مقاتل: لما نزؿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن، قيل: يا رسوؿ اهلل ما عدة اليا

 الحيض والحبلى؟ فنزلت ىذه اآلية.
المعنى قولو تعالى: }َوالالَِّئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض{}ِإِف اْرتَػْبُتْم{ قيل: معنى إف ارتبتم أي أشكل 

 عليكم حكمهن، واإلياس من المحيض أريد بو لكثرة سنهن.
ببلوغ ستين سنة، ىذا  -عليو السالـ-واختلف العلماء بما يقدر سن اإلياس، فمذىب الهادي 

قد ذكر لػ المؤيد باهلل وجو أف العادة تختلف فيما دوف الستين، فأخذ بالمتيقن فقاؿ زيد 
 ومحمد بن الحسن ببلوغ خمسين؛ ألف ذلك غالب في االنقطاع.

 وقاؿ الشافعي: بعادة النساء.
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م تكن قرشية، وستين في وقاؿ المنصور باهلل: أربعين في العجمية وخمسين في العربية، إف ل
القرشية، وقد قيل: إف المعنى إف ارتبتم في إياسها، أي تيقنتم؛ ألف الريبة من األضداد تكوف 

 للعلم والشك.
 وقيل: إف المراد بالريبة في الحيض واإلياس حصوؿ الظن بعدمو،

فإنها ويأتي الفرؽ بين التأويلين أف على القوؿ األوؿ من انقطع حيضها وىي في سن الحيض 
وعبد اهلل بن مسعود،  -عليو السالـ-تربص إلى اإلياس بالسن، وىذا القوؿ مروي عن علي 

 وعثماف، وزيد بن ثابت، وىذا ىو مذىب القاسمية، ومن الفقهاء أبو حنيفة والشافعي ،



وعلى القوؿ الثاني أنها تعتد باألشهر وىذا مروي عن عمر وابن عباس من الصحابة، ومن األئمة 
 والصادؽ، والباقر واإلماـ يحيى، ومالك، وقوؿ لػ الشافعي، الناصر

لكن اختلف ىؤالء فقاؿ مالك : تربص تسعة أشهر ثم تعتد باألشهر، وىذا مروي عن ابن 
عباس، وعمر، وعلى قوؿ الناصر وىو أحد قوليو والصادؽ والباقر، ال تنتظر تسعة أشهر بل 

أكثر مدة الحمل، ثم تعتد باألشهر، ولو قوؿ مع  تعتد باألشهر، وذكر الغزالي لػ الشافعي تربص
 مالك وقوؿ مع الهادي.

وقاؿ اإلماـ يحيى : تربص أربعة أشهر وعشرًا، ثم تعتد باألشهر؛ ألف المقصود بهذا اكتساب 
الظن ببراءة البطن من الولد، وىذا إذا لم يعرؼ العارض كالمرض والرضاع، فإف عرؼ انتظرت 

 زوالو، واعتدت بالحيض.
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قاؿ في النهاية: وقيل: إف المريضة كالتي ارتفع حيضها يعني لغير سبب، وإذا اعتدت باألشهر 
فحاضت قبل كمالها اعتدت بالحيض، وبعد الكماؿ وبعد الزواجة ال حكم للحيض؛ ألنو قد 
ثبت حق للغير، ىذا على قوؿ ىؤالء، وبعد األشهر وقبل التزوج وجهاف لػ أصحاب الشافعي، 

ه ثمرة من اآلية، والثمرة الثانية تعلق بقولو تعالى: }َوالالَِّئي َلْم َيِحْضَن{ يعني فعدتهن فهذ
باألشهر، فإذا حاضت في الثالثة األشهر فحينئذ تعتد بالحيض وىل تحتسب بالشهور 

المذىب أنها ال تحتسب، ولػ أصحاب الشافعي وجهاف، ىذا في الصغيرة، فإف لم تحض وقد 
فمذىب المؤيد باهلل وأكثر الفقهاء أف عدتها باألشهر لدخولها في عمـو  بلغت سن الحيض

 اآلية وىي قولو: }َوالالَِّئي َلْم َيِحْضَن{ وخرج للهادي أنها تنتظر إلى مدة اإلياس؛ ألنها بالغة
قاؿ كثير من المتأخرين: القوؿ األوؿ دليلو أظهر أما لو بلغت بوضع الحمل ولم تر دماً في 

 الشهور وجهاف لػ أصحاب الشافعياعتدادىا ب
 الثمرة الثالثة: تعلق بقولو تعالى: }َوُأْواَلُت اأَلْحَماِؿ َأَجُلُهنَّ َأْف َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ{

 وىذه اآلية تتعلق بها مباحث:
األوؿ: أف يقاؿ ىل ىذا األجل المقدر بوضع الحمل في المطلقات فقط أو فيهن، وفي 

 المتوفى عنهن؟
 وجهين:والجواب من 

 األوؿ: أف ىذا ورد في المطلقات، وإنما قاؿ ذلك لوجوه:
األوؿ: ما تقدـ من سبب النزوؿ أنهم قالوا: بقيت اآليسة والصغيرة، والحامل، فنزلت ىذه 



 اآلية.
الوجو الثاني: أف قولو تعالى: }َوُأْواَلُت اأَلْحَماِؿ َأَجُلُهنَّ َأْف َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ{ معطوؼ على ما 

قو من قولو تعالى: }َوالالَِّئي يَِئْسَن{ وقولو: }َوالالَِّئي َلْم َيِحْضَن{ وىو يقدر في المعطوؼ ما سب
في المعطوؼ عليو، فكأنو تعالى قاؿ: والمطلقات الالتي يئسن من المحيض، والمطلقات 

 الالتي لم يحضن، والمطلقات أوالت األحماؿ.
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ذلك في المطلقات أنو تعالى عقب ذلك بقولو: }َأْسِكُنوُىنَّ الوجو الثالث: مما يدؿ على أف 
ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوالَ ُتَضارُّوُىنَّ{ وىذا خطاب لألزواج، وأيضاً فإف السكنى في عدة 

الوفاة ال تجب على قوؿ األكثر، وإذا كاف ذلك في المطلقات فوضع الحمل تنقضي بو عدة 
 المطلقة إجماعاً.
( أف ىذا عاـ في المطلقات والمتوفى عنهن؛ ألنو تعالى قاؿ: أجلهن، فأطلق 1الوجو الثاني: )

األجل فيدخل فيو أجل المطلقة وأجل المتوفى عنها، وإف جعلناه عاماً كما قاؿ المرتضى فيمن 
قاؿ امرأتي أنو يفيد كل امرأة، فهذا يفيد كل أجل، وإف كاف الصحيح من أقواؿ العلماء أف 

نكرة ال تفيد العمـو حيث أضيفت إلى المعرفة، وإذا كاف كذلك فهذا يفيد أف عدتها تنقضى ال
بوضع حملها، وإف سبق الحمل األربعة األشهر والعشر، وىذا ىو الذي ذىب إليو من علماء 

الصحابة ابن مسعود، وابن عمر، وأبو ىريرة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وىو قوؿ أبي حنيفة 
، وجمهور الفقهاء قالوا: وىذه اآلية ناسخة آلية البقرة، وىي قولو تعالى: }َوالَِّذيَن ،والشافعي 

 يُػتَػَوفػَّْوَف ِمْنُكْم َوَيَذرُوَف َأْزَواجاً يَػتَػَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َأْربَػَعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا{.
آية البقرة، يعني أف  وعن عبد اهلل بن مسعود: من شاء باىلتو أف آية النساء القصرى نزلت بعد

لفظ الحوامل مطلق، ثم إنهم قالوا: وىذا صريح في حديث سبيعة األسلمية، وقد رواه في 
مسلم والترمذي، وسنن أبي داود، لكن في راوية الترمذي عن أبي السنابل بن بعك قاؿ: 

قت ( تشو 2وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثالثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوماً فلما تعلت )
 للنكاح فأنكر عليها ذلك، فذكر ذلك للنبي فقاؿ: ))إف يفعل فقد حل أجلها((.

__________ 
 ( ػ ىكذا في األصل ولعلو الوجو الرابع1)
 ( ػ ىكذا في الترمذي وفي معجم الطبراني تعالت وفي الدارمي تعافت2)
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اؽ وأكثر أىل العلم من قاؿ في الترمذي: وىو قوؿ سفياف الثوري، والشافعي وأحمد، وإسح
 (1أصحاب رسوؿ اهلل وغيرىم. )

قاؿ: وعن سليماف بن بشار أف أبا ىريرة وابن عباس، وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا 
 المتوفى عنها الحامل تضع عند وفاة زوجها، فقاؿ ابن عباس: تعتد آخر األجلين.

 وقاؿ أبو سلمة: بل تحل لو حين تضع.
فأرسلوا إلى أـ سلمة زوج النبي فقالت: قد  -يعني أبا سلمة-مع ابن أخيقاؿ أبو ىريرة: أنا 

 وضعت سبيعة األسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسوؿ اهلل فأمرىا أف تتزوج.
قاؿ أبو عيسى: ىذا حديث حسن صحيح، وفي مسلم أنها نفست بعد وفاة زوجها بلياؿ، 

 وسياؽ الحديث أنو أمرىا أف تتزوج.
__________ 

حدثنا أحمد بن منيع -( ػ في موسوعة التخريج الكبرى واألطراؼ الشاملة : نص الحديث :1)
حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيباف عن منصور عن إبراىيم عن األسود عن أبي السنابل بن 

بعكك قاؿ وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثالث وعشرين أو خمسة وعشرين يوما فلما تعلت 
فأنكر عليها فذكر ذلك للنبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم فقاؿ إف تفعل فقد تشوفت للنكاح 

حل أجلها حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيباف عن منصور نحوه قاؿ 
وفي الباب عن أـ سلمة قاؿ أبو عيسى حديث أبي السنابل حديث مشهور من ىذا الوجو وال 

ل وسمعت محمدا يقوؿ ال أعرؼ أف أبا السنابل عاش بعد نعرؼ لألسود سماعا من أبي السناب
النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم والعمل على ىذا عند أكثر أىل العلم من أصحاب النبي صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم وغيرىم أف الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها 

ثوري والشافعي وأحمد وإسحاؽ وقاؿ بعض أىل وإف لم تكن انقضت عدتها وىو قوؿ سفياف ال
العلم من أصحاب النبي صلى اهلل عليو وآلو وسلم وغيرىم تعتد آخر األجلين والقوؿ األوؿ 

وأخرجو النسائي في سننو  1193/ح 498/ص 3أصح أخرجو الترمذي في سننو ج 
 2281/ح220/ص2، ج2280/ح220/ص2، الدارمي في سننو ج3508/ح191/ص6ج
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قاؿ ابن شهاب: وال أرى بأساً أف تتزوج حين وضعت، وإف كاف في دمها غير أنو ال يقربها 
 زوجها حتى تطهر.



 و في النهاية إنها وضعت بعد وفاة زوجها بنصف شهر.
 واعلم أف ىذا الخبر صريح في االعتداد بوضع الحمل، وإف تقدـ على األربعة األشهر والعشر.

جها على السرير انقضت عدتها، ومذىب الهادي والقاسم وعن عمر لو وضعت حملها وزو 
وابن عباس، والشعبي، أف عدتها  -عليو السالـ  -والناصر والمؤيد باهلل وىو مروي عن علي 

آخر األجلين، وقد تقدـ ذلك، وتقدـ الجواب عن ىذا الحديث أنو مضطرب؛ ألف أبا السنابل 
وروي ولشهر، وروي بنصف شهر، وروي أربعين أنكر عليها، وألنو قد روي لبضع وعشرين ليلة، 

 ليلة، وىذا يقتضي ضعفو.
الثاني: أنو خبر آحاد فال يعارض القرآف، وىذا يحتمل ألنهم يقولوف: إنو مطابق لما في القرآف 

 من وضع الحمل، وأف وضع الحمل ناسخ لألشهر.
تعتد الحامل بهما أعني  قلنا: ال يصح النسخ مع إمكاف التأويل، وقد جمعنا بين اآليتين فقلنا:

وضع الحمل واألربعة األشهر والعشر، لكن يقاؿ: إذا تأخرت األشهر فلم تجعل أجلهن وضع 
الحمل، وال يقاؿ: يلـز في المطلقة أف تجمع بين األقراء والوضع ألف احد لم يذىب إلى 

ع أىل وكالمو حجة، وأنو إجما  -عليو السالـ  -ذلك، ومن حجج المذىب أنو مروي عن علي 
 البيت، وإجماعهم حجة، لكن يقاؿ: نقل اإلجماع ظني

 البحث الثاني في تفسير الحمل المراد في اآلية
وقد قاؿ أىل المذىب وأكثر العلماء ىو يطلق على جميع الحمل، فلو كاف في بطنها أوالدلم 

 تنقض العدة إال بوضع اآلخر، وىذا قوؿ أبي حنيفة والشافعي.
وؿ؛ ألنو حمل تاـ، وإنما ينقضي بوضع ما باف فيو أثر الخلقة ال أف وقاؿ عكرمة: تنقضي باأل

 بين فيو أثر خلقة اآلدمي، فعدتها باألشهر.
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وقاؿ في مهذب الشافعي: فيو طريقاف، إذا شهد أربع نسوة أنو خلق آدمي في طريق يعتد بو 
نقضاء النفاس أو بانقضاء قوالً واحداً وفي طريق قوالف، وىل يقتضي بوضع جميع الحمل قبل ا

النفاس، مذىب المؤيد باهلل وجمهور العلماء تنقضي بمجرد الوضع قبل أف ينقضي النفاس، 
لقولو تعالى: }َأَجُلُهنَّ َأْف َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ{ و ظاىر قوؿ الهادي واألوزاعي وحماد أف النفاس 

آلية، وقد تأوؿ القاضي زيد قوؿ للعدة، ألف ذلك من توابع الحمل، واألوؿ الظاىر من داللة ا
 أنها التنكح حتى تخرج من نفاسها أنو جاز بالنكاح الوطئ. -عليو السالـ-الهادي 

 قولو تعالى: }َأْسِكُنوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوالَ ُتَضارُّوُىنَّ لُِتَضيػُّْقوا َعَلْيِهنَّ َوِإْف ُكنَّ 



وا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ َفِإْف َأْرَضْعَن َلُكْم فَآُتوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ َوْأَتِمُروا ُأواَلِت َحْمٍل فَأَْنِفقُ 
َنُكْم ِبَمْعُروٍؼ َوِإْف تَػَعاَسْرُتْم َفَستُػْرِضُع َلُو ُأْخَرى، لُِينِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِو َوَمْن ُقِدَر َعَليْ  ِو ِرْزُقُو بَػيػْ

 ِممَّا آتَاُه اللَُّو الَ ُيَكلُّْف اللَُّو نَػْفساً ِإالَّ َما آتَاَىا َسَيْجَعُل اللَُّو بَػْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا{ فَػْلُينِفقْ 
 ىذه الجملة تظهر منها أحكاـ:

األوؿ: وجو بالسكنى للمطلقة؛ ألف ىذا أمر وظاىره الوجوب، ولكن إف كاف ىذا الطالؽ رجعياً 
والنفقة إال أف تكوف ناشزة فذلك مسقط لهما، كما في حاؿ فذلك إجماع أنها تستحق السكنى 

 الزوجية، إذا حصلت النشوز سقطت النفقة.
وأما إذا كاف الطالؽ بائناً كالمثلثلة فقد تقدمت األقواؿ، وسبب الخالؼ أف أبا حنيفة 
ن معو والشافعي ومن معهما حملوا قولو تعالى: }َأْسِكُنوُىنَّ{ على الرجعي والبائن، والهادي وم

 على الرجعي ؛ ألف البائنة لم تسكن مع زوجها.
 وقولو تعالى: }ِمْن َحْيُث َسَكنُتْم{ قاؿ الكسائي: من زائدة، وقيل: بل ىي للتبعيض.

 وقولو تعالى: }ِمْن ُوْجدُِكْم{ بياف.
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 قاؿ قتادة: إف لم يكن إال بيت واحد أسكنها بعض جوانبو.
 وُىنَّ{ ىذا نهي عن ضرار المطلقة.وقولو تعالى: }َوالَ ُتَضارُّ 

واختلف في تفسيره فقيل: المعنى بالضرر في المسكن ببعض من األسباب، وذلك بإنزاؿ من 
 ال يوافقهن أو يشغل مكانهن حتى يضطروىن إلى الخروج.

وقيل: بتضيق موضع السكنى بأف يعذر عليها ما البد منو من موضع الصالة والوضوء 
 ،  عن أبي مسلم.واالغتساؿ والنـو

 وقيل: في النفقة والسكنى عن أبي علي.
 وقيل: بتطويل العدة بأف يراجعها إذا قرب انقضاء العدة غير راغب.

وقيل: المراد نسي عشرتها ليلجئها إلى أف تفتدي منو، وىذا حكم ثاف، وىو تحريم المضارة 
 حتاج إليو المرأة .بأخذ ما ذكر، وأف موضع السكنى يكوف خالياً عن المؤذي جامعاً لما ت

 وقولو تعالى: }َوِإْف ُكنَّ ُأواَلِت َحْمٍل فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ{
إنما قيد بالحمل مع وجوب النفقة مع عدمو في العدة عن الرجوع إجماعاً، وفي الباين عن 

عدة تسقط معو النفقة، وذلك الهادي ومن معو من األئمة وكذا عند أبي حنيفة دفع توىم طوؿ ال
 إذا طالت مدة الحمل.



وأما الشافعي فجعل ىذا في الطالؽ البائن، وأف اآلية تقضي بوجوب السكنى بمنطوقها، 
 وكذلك قضت بوجوب نفقة الحامل بمنطوقها، وقضت بمفهومها بسقوط نفقة غير الحامل.

لمتوفى عنها النفقة في العدة وأما الحامل المتوفى عنها فالهادي والقاسم والناصر أوجبوا ل
وابن مسعود، وشريح، وابن عمر،  -عليو السالـ-حامالً كانت أو حائاًل وىذا مروي عن علي 

 وابن حي، وابن أبي ليلى، فتكوف ىذه اآلية حجة لإلنفاؽ على الحوامل.
وؿ بأربعة وأما على غيرىن فقد استدؿ على ذلك بقولو تعالى: }َمَتاعاً ِإَلى اْلَحْوِؿ{ ونسخ الح

 أشهر وعشر ال يقتضي نسخ المباح.
وأما المؤيد باهلل وأبو حنيفة وأصحابو والشافعي فعندىم ال نفقة للمتوفى عنها وال سكنى؛ ألف 

 الميت ال يجب عليو حق فيجعلوف ىذا مخرجاً لنفقة الحوامل من العمـو
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 وللمؤيد باهلل قوالف:ىل ىذه المسألة اجتهادية أو قطعية،
}  وقولو تعالى: }َحتَّى َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ

يقتضي أف ال نفقة لها بعد الوضع، ويأتي على قوؿ الهادي أف مدة النفاس من العدة؛ ألنو من 
 توابع الوالدة أنو ينفق عليها في مدة النفاس وىذا حكم ثالث.

 وقولو تعالى: }فَِإْف َأْرَضْعَن َلُكْم فَآُتوُىنَّ ُأُجورَُىنَّ{
راد بقولو أرضعن لكم أي أرضعن الحوامل ما وضعن فهذا متفق عليو أف للمرضعة األجرة إف أ

 لغير اللبى وقد صارت باينة من زوجها.
وأما مدة اللبى فالمفهـو من كالـ أىل المذىب أنو ال عوض لو ويكوف خارجاً من عمـو اآلية، 

ذ األجرة على فرض عين، وقد من حيث أف الولد لما كاف ال يعيش إال بو تعين عليها فلم تأخ
 ذكره ابن أصفهاف، وعن أبي جعفر لها عوضو.

وأما إذا حمل قولو تعالى: }فَِإْف َأْرَضْعَن َلُكْم فَآُتوُىنَّ ُأُجورَُىنَّ{ على المطلقات غير الحوامل فػ 
المؤيد باهلل والشافعي ورواه أبو جعفر عن الهادي والناصر يحملوف ذلك على عمومو سواء كاف 

 الطالؽ رجعياً أو بائناً، وكذا في حاؿ الرجعية.
أف ذلك ال يجوز مع بقاء  -عليو السالـ-وقاؿ أبو حنيفة والوافي وخرجو القاضي زيد للهادي 

 الزوجية، وكذا في عدة الطالؽ الرجعي.
 (1وأما في عدة البائن وسبب الخالؼ )

 ْعَن َلُكْم{ يعني المطلقات ولم يفصل.وسبب الخالؼ أف األولين أخذوا بعمـو قولو: }فَِإْف َأْرضَ 



قالوا: وما صح أف يستأجر عليو مع عدـ الزوجية، فكذا معها، وأىل القوؿ الثاني منعوا مع بقاء 
 النكاح وحملوا اآلية على أف المراد باآلية بعد انقضاء العدة، ووجو المنع.

لـز منو المنع في عدة البائن قاؿ في )شرح اإلبانة(: كوف المرأة تستحق نفقتين وىذا التعليل ي
عندمن أوجب النفقة، وأيضاً فيلـز أف ال يجوز، وإف كاف الولد من غيرىا، وقد قيل: ذلك 

 إجماع أنو جائز، وىذا حكم رابع.
َنُكْم ِبَمْعُروٍؼ{  وقولو تعالى: }َوْأَتِمُروا بَػيػْ

__________ 
 ر( ػ بياض في )ب( قدر ثماف كلمات تقريبا وفي )أ( قدر سط1)
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ىذا حكم خامس، وىو أمر ندب وخطاب لألبوين، بأف يأمر كل واحٍد صاحبو بالمعروؼ، وىو 
 أال يماكس األب وال يعاشر األـ؛ ألف الوالدة في الولد لهما.

َِ يَْأَتِمُروَف ِبَك  وقيل: فأتمروا معناه تشاوروا ألف االئتمار المشاروة، ومنو قولو تعالى: }ِإفَّ اْلَماَل
 ْقتُػُلوَؾ{ وفي ذلك داللة على أف أجرة الرضاع على األب، وىذا ظاىر مع فقر الرضيع.لِيػَ 

عليو -وأما مع غناه فكذا عند الهادي وعند المؤيد باهلل في مالو، وسبب الخالؼ أف الهادي 
ِرْزقُػُهنَّ وَِكْسَوتُػُهنَّ{  تعلق بقولو تعالى: }َوالَ َمْوُلوٌد َلُو ِبَوَلِدِه{، وقاؿ: }َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلوُ  -السالـ

والمولود لو ىو األب فعم ولم يفصل بين أف يكوف الولد موسراً ومعسرًا واألـ خارجة باإلجماع، 
 وكذلك الولد الكثير، والمؤيد باهلل قاؿ: ال يجب على األب مع غنا الوالد كما لو كاف كبيرا.

ُأْخَرى{ وفي ىذه إشارة إلى معاتبة األـ على المعاسرة،  قولو تعالى: }َوِإْف تَػَعاَسْرُتْم َفَستُػْرِضُع َلوُ 
ونظيره من يقوؿ لمن لم يقض خلعتو سيقضيو اهلل أو يقضيها غيرؾ فيلـز من ىذا أف األـ إف 
عاسرت فطلبت أكثر من أجرة المثل فلو استرضاعو مع غيرىا، وإف طلبت أجرة المثل فهي 

ذا إذا طلبا معاً بأجرة متفقة فإف طلبت األـ أحق بإرضاعو؛ ألف رضاعها أنفع لو وأصلح، ى
ارضاعو باجرة المثل وجد األب بأقل أو بال شيء، فالمذىب أف لألب نقلو إلى غيرىا وىو أحد 

قولي الشافعي، كما لو كاف الولد كبير أو تبرع الغير بنفقتو فإنو ال يلـز األب نفقتو ، والقوؿ 
 رضاع حق للولد، واألـ أصلح لو.الثاني: أف األـ أحق بأجرة المثل؛ ألف ال
 قولو تعالى: }لِيُنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِو{
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يعني إف كاف أنفق نفقة الغناء، وإف كاف فقيرًا فنفقة الفقير بقولو تعالى: }َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِو ِرْزُقُو 
والمرضعات وىو نظير قولو تعالى في فَػْلُينِفْق ِممَّا آتَاُه اللَُّو{ وىذا راجع إلى نفقة المطلقات 

سورة البقرة: }َوَمتػُّْعوُىنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقِتِر َقَدرُُه{ وىذا حكم سادس، أف العبرة 
في تقدير النفقة بحاؿ الزوج، وقد قاؿ أبو العباس : إذا أنفق نفقة المعسر، ثم أيسر يزيد 

ع االعتبار بحالو البد من النظر إلى حالها، فمع فقرىما ينفق وينقص في العكس، وقد يقاؿ: وم
نفقة فقيرة من فقير ومع غناىما نفقة غنية من غني، ومع غناه وفقرىا نفقة فقيرة من غني، وفي 

 العكس نفقة غنية من فقير.
 قولو تعالى: }َسَيْجَعُل اللَُّو بَػْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا{

 اهلل في األرض من إنفاؽ فإنو يأتيو اليسر. قيل: في ىذا ترغيب أف من قاـ بحق
 وعنو : ))ينادي كل يـو مناد صباحاً ومساء اللهم اعطي كل منفق خلفا، وكل ممسك تلفا((.
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 سورة التحريم
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ـُ َما َأَحلَّ اللَُّو َلَك تَػْبَتِغي  َواللَُّو َغُفوٌر رَِحيٌم، َقْد  َمْرَضاَة َأْزَواِجكَ قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرّْ
َلى بَػْعِض فَػَرَض اللَُّو َلُكْم َتِحلََّة َأْيَماِنُكْم َواللَُّو َمْوالَُكْم َوُىَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم، َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ إِ 

َعَلْيِو َعرََّؼ بَػْعَضُو َوَأْعَرَض َعْن بَػْعٍض إلى قولو: َصَغْت  َأْزَواِجِو َحِديثاً فَػَلمَّا نَػبََّأْت ِبِو َوَأْظَهَرُه اللَّوُ 
 قُػُلوُبُكَما{.

النزوؿ: قيل: إنو خال بمارية القبطية أـ إبراىيم، وكاف أىداىا لو المقوقس في حجرة حفصة 
ونوبتها فعاتبتو حفصة فحـر مارية رضاءاً لحفصة عن الحسن، ومسروؽ، وقتادة، والشعبي، 

 لم، والضحاؾ، وابن زيد.وزيد بن أس
( من بعدي، ال تخبري بذلك أحدًا(( فأخبرت 1وقيل: قاؿ لها: ))إف أباؾ وأبا عائشة خليفتاف )

فطلق حفصة فأمره اهلل تعالى  -عليو السالـ-عائشة وكانا متظاىرين على سائر أزواجو 
 بالمراجعة.

رسوؿ اهلل، واعتزؿ نسائو وعن عمر أنو قاؿ لحفصة: لو كاف في آؿ الخطاب خيراً لما طلقك 
 شهرًا، وقيل: تسعة وعشرين يوماً، وقعد مع سريتو أـ إبراىيم.

وقيل: لم يطلقها وإنما ىم بطالقها فأتاه جبريل وقاؿ: ))ال تطلقها فإنها صوامة قوامة، وإنها من 
 نسائك في الجنة((.



ت مارية على وقيل: خلى بمارية في يـو عائشة وعلمت ذلك فقاؿ: ))اكتمي علي وقد حرم
نفسي، وأبشرؾ أنا أبا بكر وعمر يملكاف بعدي أمر أمتي(( فأخبرت بو عائشة وكانتا 

 متصادقتين.
__________ 

( ػ ىكذا في مصابيح الشرفي فسرىا الهادي عليو السالـ وفي تفسير البرىاف للديلمي ما 1)
 -عليو السالـ  -ليا لفظو الحديث الذي أسره ىو ما ألقاه إلى حفصة ىو أف أمير المؤمنين ع

ىو اإلماـ بعده وأف أباىا وأبا عائشة يتعاوناف على إخراج األمر من بين يديو إىػ ومثلو ذكر 
 اإلماـ الحسين بن القاسم في تفسيره
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وقيل: في سبب النزوؿ أنو أنو شرب عساًل في بيت زينب بنت جحش فتواطأت عائشة وحفصة 
المعافيرػ وىو شمع العرفط كريو الرائحة ػ وكاف يكره البقل من أجل فقالتا لو: إنا نجد منك ريح 

 الملك فحـر العسل.
وقيل: كاف ذلك مع حفصة، وأنو لما دخل عليها سقتو العسل فغارت عائشة وأرسلت إلى 
نسائو أف إذا دخل عليهن قلن: ريحك ريح المعافير، فلما دخلن عليهن قلنا لو ذلك حتى 

أنفها وقالت أجد منك ريح المعافير أكلتها؟ قاؿ: ))ال، بل أسقتني دخل على عائشة فأخذت 
 حفصة عساًل(( وحرمو على نفسو.

 وقيل: الذي سقتو العسل أـ سلمة، وقيل: التحريم في شراب كاف يعجبو.
( 1وقيل: التحريم في المرأة التي وىبت نفسها للنبي وىي أـ شريك، فلم يقبلها ألجل امرأتو )

 بمارية؛ ألنو الذي ذكره أكثر المفسرين، ونقلة األخبار. وصحح أف التحريم
 واعلم أنو يتعلق بهذه الجملة أحكاـ:

األوؿ: أنو ال يجوز تحريم ما أحل اهلل، وقد ذكر ذلك الحاكم والزمخشري؛ ألف في ذلك قلب 
َم المصلحة التي جعلها اهلل في إباحة الحالؿ، وقد عاتب اهلل نبيو على ذلك بقولو تعالى: }لِ 

ـُ َما َأَحلَّ اللَُّو َلَك{ وقد جاء النهي على ذلك بقولو تعالى في سورة النحل: }َوالَ تَػُقوُلوا ِلَما  ُتَحرّْ
ـٌ{ وقولو تعالى في سورة المائدة: }الَ ُتَحرُّْموا  َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َىَذا َحاَلٌؿ َوَىَذا َحَرا

 { وبالتحريم ال يصير حراماً، ىذا حكم.طَيَّْباِت َما َأَحلَّ اللَُّو َلُكمْ 
الحكم الثاني: إذا حـر شيئاً مباحاً على نفسو وعصا بذلك ىل تلزمو الكفارة إذا خالف فوجبت 
أـ ال؟ وىذه مسألة خالؼ بين العلماء، فالذي حكاه أبو مضر للقاسم والهادي والمؤيد باهلل أنو 



 يمين بمعنى أف الكفارة الزمة فيو.
__________ 

 ( ػ فاؿ في حاشية على النسخة األصلية : صوابو ألجل نسائو تمت1)
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وقاؿ في الشرح: تجري مجرى القاسم في إيجاب الكفارة؛ ألنو قسم على الحقيقة؛ ألف أصل 
القاسم والهادي ال يكوف القسم بغير اهلل، وما قلنا من إيجاب التكثير فيو مروي عن ابن 

بكر، وعمر وزيد، وىذا أحد قولي أبي العباس وىو قوؿ أبي علي مسعود، وابن عباس، وأبي 
 وعطا واألوزاعي وأحد قولي الشافعي.

ويروى عن عائشة، والحجة لهذا ما أفاده ظاىر اآلية، والحكاية أنو حـر إما مارية وإما العسل، 
 ْيَماِنُكْم{.وما ثبت في ذلك ثبت في غيره، وقد قاؿ تعالى: }فَػَرَض اللَُّو َلُكْم َتِحلََّة أَ 

 وعن مقاتل: أف رسوؿ اهلل أعتق رقبة في تحريم مارية.
وعن الحسن: لم يكفر ألنو كاف مغفوراً لو ما تقدـ من ذنبو وما تأخر، وإنما ذلك تعليم 

 للمؤمنين.
 وعن األصم: أنو َكفر والتكفير عبادة، وليس بعقوبة فهذا قوؿ.

حراـ ال يوجب الكفارة، وىذا محكي عن الناصر، القوؿ الثاني: أنو ال يلزمو شيء، وأف لفظ ال
وأحد قولي الشافعي، وحكاه في الكافي عن السادة ، ورواه في )الروضة والغدير( عن 

األحكاـ، ورواه الحاكم، واألمير ابن أحمد عن تفسير الهادي، وىو أحد قولي أبي العباس، 
 والمهدي أحمد بن الحسين، والشعبي ومسروؽ.

بالي أحرمتها أـ قصعة من ثريد، يعني أنو لغو، واحتجوا بو أنو ال يوجب وعن مسروؽ: ما أ
الكفارة بأنو منهي عن التحريم، وما أباحو اهلل ال يصير محرماً بتحريمو، وأف رسوؿ اهلل إنما امتنع 

من مارية ليمين تقدمت منو، وىي قولو: ))واهلل(( ولم يثبت عن رسوؿ اهلل أنو قاؿ لشيء أحل 
 راـ،اهلل أنو ح

فلو كاف التحريم في امرأة قاؿ أبوطالب: فإف نوى الطالؽ أو الظهار فلو نيتو، وإف لم ينو 
فيمين عند القاسم وعند أبي حنيفة إف نوى بو طالؽ أو أخذه كانت واحدة ثانية، وإف نوى ثالثاً  

 كانت ثالثاً، وإف لم ينو كانت إيالء.
، -عليو السالـ-ؽ ثالث وىذا مروي عن علي وعن زيد بن ثابت وابن أبي ليلى ومالك أنو طال



 لكن لم يصحح أىل المذىب الرواية.
 وعن ابن عباس، وعثماف أنو ظهار وبو قاؿ أحمد.
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 وعن حماد: تكوف طلقة بائنة.
 وعن الناصر ومسروؽ وأبي سلمة بن عبد الرحمن ال يلزمو شيء.

يفة في كل شيء، ويعتبر االنتفاع قاؿ في الكشاؼ: في حكم الحراـ أنو يمين عند أبي حن
المقصود فيما يحرمو، فإذا حـر طعاماً فقد حلف على أكلو أو أمة فعلى وطئها، أو زوجها فعلى 
اإليالء منها إف لم يكن لو نية، فإف نوى الظهار فظهار وإف نوى الطالؽ فطالؽ بائن، وإف قاؿ  

يالء فعلى ما نوى، وأبو مضر قاؿ: كل حالؿ عليو حراـ فعلى الطعاـ والشراب إذا لم ينو اإل
إذا قاؿ ما أحلو اهلل للمسلمين فهو عليو حراـ أنو يحنث بما أتى بعد ذلك مما أحلو اهلل تعالى 

، وقد وجو في الشرح قولنا بأنو  -عليو السالـ-عند المؤيد باهلل وىو مذىب القاسم ويحيى 
الكفارة ؛ لما ورد في تحريمو لمارية  كناية يحتمل معناه من الطالؽ والظهار، فإف لم ينو لزمتو

 وما ثبت فيها ثبت في غيرىا.
قاؿ في النهاية: وقد سئل ابن عباس فقاؿ: لقد كاف لكم في رسوؿ اهلل أسوة حسنة، وقد 

يحكى عن يحيى في الحراـ أنها كناية في اليمين، وللمتأخرين خالؼ في حراـ مني ىل ىو 
 صريح ألجل العرؼ أو كناية.

ور باهلل: أما إذا قاؿ حرمو اهلل عليَّ فال شيء عليو إال التوبة؛ ألنو إف قصد األخبار قاؿ المنص
فذلك كذب، وإف قصد اليمين فليس يمين، ولو قوؿ آخر أنو يمين ، وقيل: إذا قصد اإلنشاء 

 كاف يمينا،
وىاىنا فروع وىو إذا قاؿ إنساف لغيره حراـ عليك ال أكلت أو لبست أو نحو ذلك فلعلو 

وف لغو إذ ليس يمين، فيكوف كاليمين على الغير، وال ورد دليل إال فيما حرمو اإلنساف على يك
 نفسو، وفرع آخر وىو إذا قاؿ ىذا الشيء مني كالدـ وكالخنزير فإف ذلك بمعنى الحراـ.

الحكم الثالث: المستخرج من اآلية أنو ال يجوز فعل ما نهى عنو لمرضات األىل وغيرىم، 
 الحديث عنو : ))ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق((.وىذا صريح في 

 الرابع يتعلق بقولو تعالى: }َقْد فَػَرَض اللَُّو َلُكْم َتِحلََّة َأْيَماِنُكْم{.
 قاؿ جار اهلل: وفيو معنياف:
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أحدىما: شرع لكم االستثناء في أيمانكم، وذلك أف يقوؿ: إف شاء اهلل عقبها فال يحنث، وبني 
لى ما يذىب إليو أبوحنيفة والشافعي أف ىذه اللفظة لقطع الكالـ عن النفوذ، وىو قوؿ ىذا ع

 زيد بن علي.
قالوا: ألف العرؼ إيرادىا إلبطاؿ ما سبق، والمذىب خالؼ ذلك، وأنو يكوف الكالـ مشروط 

اد ذلك بالمشيئة هلل، والمؤيد باهلل يقوؿ: معنى ذلك في العرؼ أف بقاني اهلل وقتا، وعندنا إف أر 
عملت بنية، وقد جاء على األوؿ حال أبيت اللعن بمعنى استثن في يمينك إذا أطلقها، وروي 

 أف يقوؿ: إف شاء اهلل عقبها،
والمعنى الثاني: قد شرح اهلل تحلتها بالكفارة، ومنو الحديث: ))ال يموت لرجل ثالثة أوالد 

ْف ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَىا{ ألنو جاٍر مجرى فتمسو النار إال تحلة القسم(( يعني في قولو تعالى: }َوإِ 
 القسم.

الحكم الخامس: يتعلق بقولو تعالى: عرؼ بعضو وأعرض عن بعض، وفيو قراءتاف عرؼ 
بالتخفيف من المجازاة من قولهم في التوعد قد عرفت ما فعلت، وعرؼ بالتشديد فمعناه 

زاة، وفي التغافل عما صدر من عرؼ من غيره، وفي ذلك ترغيب في ترؾ االستيفاء أو المجا
 الغير؛ ألنو أخبر ببعض حديث عائشة ال بجميعو.

 وقيل: أخبر بحديث الخالفة، وإفشائها بو ال بغيره.
 قاؿ سفياف: ما زاؿ التغافل من فعل الكراـ.

 وقاؿ الحسن: ما استقضى كريم قط.
 َغْت قُػُلوُبُكَما{.الحكم السادس: يتعلق بقولو: }ِإْف تَػُتوبَا ِإَلى اللَِّو فَػَقْد صَ 

 قيل: معنى صغت أي زاغت ومالت إلى اإلثم ، عن ابن عباس ،والضحاؾ ،ومجاىد.
عليو -وقيل: مالت إلى ما كره رسوؿ اهلل وذلكم تحريم مارية؛ ألف الواجب المحبة لما أحبو 

بسره ، وىذا يدؿ أنو ال يجوز الرضا بما ال يجوز من التحريم لمارية، وكذلك اإلفشاء -السالـ
 ىو عاـ فيو، وفي غيره، وفي الحديث: ))إذا كلمك أخوؾ والتفت فتلك أمانة((.
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وفي الحديث: ))المجالس باألمانات(( والتحريم يدخل فيو المتكلم بالسر، والسامع لو، لكن 
يخرج من ىذا ما يدفع بو المعصية كاف السر إلى غيره أنو يريد غزو بني فالف فيجب إظهار 

ويدؿ أف التعاوف على الباطل محـر وىو صريح في قولو تعالى: }َوالَ تَػَعاَونُوا َعَلى اإِلْثِم ذلك، 



 َواْلُعْدَواِف{
 قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأنُفَسُكْم{.

ىذه اآلية تدؿ على وجوب النصيحة لألىل ،وأف المكلف يأخذىم بما ياخذ نفسو وذلك وإف 
في غير األىل لكنو في حق األىل آكد وفي الحديث " رحم اهلل رجالً قاؿ: ))يا  كاف واجبا

أىاله صالتكم صيامكم، زكاتكم مسكينكم، يتيمكم خيراتكم، لعل اهلل أف يجمعهم معو في 
 الجنة((.

 وقاؿ: ))إف أشد الناس عذاباً يـو القيامة من جهل أىلو((.
 وفروعو واألمر بالطاعو، والنهى عن المعصيو.قاؿ الحاكم: وىذا يتضمن تعليم أصوؿ الدين 

قاؿ: وإذا كاف في زمن التشبيو والجبر وال يمكنو أف يعلمهم التوحيد، وال يأمن نشؤىم على 
الخير وجب عليو االنتقاؿ من تلك الدار، ويتعلق بهذا ماىو في معنى ذلك، وىو إذا كاف 

المقاـ إال بخدمتهم في المظالم وجب الرجل ممن تعلق بالخدمو للظلمو وال يتم لو وألوالده 
عليو االنتقاؿ بهم،ِ أو كاف كتاب الظلمو بحيث ال يتم لو االستقرار، إال أف يتعلق بديوانهم 

والكتابو لهم وجب عليو االنتقاؿ، أو ترؾ تعليم أوالده إف غلب على ظنو أنهم أف تعلموىا كتبوا 
 بالمعروؼ والنهي عن المنكر.المكوس ونحوىا، وىذا أيضاً دليل على وجوب األمر 

 قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوبُوا ِإَلى اللَِّو تَػْوبًَة َنُصوحاً{
 ىذا دليل على وجوب التوبة، ولعل المعنى ياأيها الذين صدقوا توبوا إلى اهلل توبة نصوحاً.

 عن عمر: النصوح أف يتوب فال يعود.
 ضى ويعـز أال يعود في المستقبل، وصحح.وعن الحسن: أف يندـ على ما م

 وعن ابن عباس: االستغفار باللساف، والندـ بالجناف، واالقالع باألركاف.
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 وعن ذي النوف: عالمتها قلة الكالـ والطعاـ والمناـ.
 : أنو سمع أعرابياً يقوؿ: اللهم إني استغفرؾ وأتوب إليك،-عليو السالـ-وعن علي 

 سرعة اللساف بالتوبة توبة الكذابين، فقاؿ: يا ىذا إف
 قاؿ: فما التوبة؟

قاؿ: تجمعها ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة، وللفرائض اإلعادة، ورد المظالم، 
، وأف يعـز على أف ال يعود، وأف تذيب نفسك في طاعة اهلل كما ربيتها في  واستحالؿ الخصـو

 أذقتها حالوة المعاصي. المعصية، واف تذيقها مرارة الطاعة كما



 وعن شهر بن حوشب: أف ال يعود ولو حز بالسيف، وأحرؽ بالنار.
وعن ابن السماؾ: أف تنصب الذنب الذي أقللت فيو الحياء من اهلل أماـ عينيك، وتستعد 

لمنتظرؾ وىذه التوبة واجبة على الفور إجماعاً، وىي تعم كل مكلف، ولها تفاصيل في كتاب 
 واجبة على من أتى كبيرة.المعامالت، وىي 

 وأما التوبة من الصغائر فأوجبها أبو علي، وعند أبي ىاشم ال تجب وال يجب تكريرىا.
 قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها النَِّبيُّ َجاِىِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغُلْظ َعَلْيِهْم{.
س جهاده الكفار بالسيف، ثمرة ذلك وجوب جهاد الكفار والمنافقين، والغلظ عليهم، لكن ف

وجهاد المنافقين بإقامة الحجة عليهم، وقيل: بالسيف إف أظهروا، وقيل: بإقامة الحدود عليهم 
 إف ارتكبوا ما يوجب الحد.

وعن الحسن: كاف أكثر من يصيب الحد في ذلك الزماف المنافقين، فأمر اهلل تعالى أف يغلظ 
 عليهم في إقامة الحد.
 الغلظة والخشونة على الفريقين فيما تجاىدىما بو. وقيل: المعنى استعمل

 قولو تعالى: }َضَرَب اللَُّو َمَثاًل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِاْمَرَأَة نُوٍح َوِاْمَرَأَة ُلوٍط{
جعل اهلل في ىذا بياف أف اإلنساف مؤاخذ بعملو، وأف إيصالو بغيره ال ينجيو من العذاب إف كاف 

ناً، واتصل بالكافر، وكاف ىذا في وقت ال يحـر على المؤمن عاصياً، وال يضره إف كاف مؤم
 زواجة الكافرة، وال على المؤمنة زواجة الكافر، ثم نسخ زواجة المؤمنة للكافر.
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وأما المؤمن وزواجتو بالكافرة فنسخ، إف كانت حربية، وفي الكتابية الخالؼ، والخيانة من امرأة 
 نوح وامرأة لوط.
ؼ: نفاقهما وإبطانهما للكفر، وأف امرأة نوح قالت لقومو: إنو مجنوف، وامرأة قاؿ في الكشا

 لوط دلت على ضيفانو، وليس المراد الفجور.
وعن ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط، واسم امرأة نوح واعلة، واسم امراة لوط واىلة، وامراة 

حين سمعت بتلقف  آمنت -عليو السالـ-فرعوف آسية بنت مزاحم، وقيل: ىي عمة موسى 
 عصا موسى فعذبها فرعوف.

وعن أبي ىريرة: إف فرعوف وتد امرأتو بأربعة أوتاد واستقبل بها الشمس، وأضجعها على ظهرىا، 
 ووضع رحى على صدرىا، فدعت إلى اهلل فرقى بروحها فألقيت الصخرة على جسد ال روح فيو.

نطق بكلمة الكفر أفضل من النطق ولهذا فائدة شرعية وىي أف الصبر على التعذيب، وعدـ ال



 بكلمة الكفر، وإف جاز ذلك.
 قولو تعالى: }َوَنجِّْني ِمْن ِفْرَعْوَف َوَعَمِلِو َوَنجِّْني ِمَن اْلَقْوـِ الظَّاِلِميَن{.

قاؿ جار اهلل: وفي ذلك دليل على أف االستعاذة باهلل، ومسألة الخالص عند المحن من سيرة 
نَػُهْم فَػْتحاً َوَنجِّْني َوَمْن َمِعي ِمَن   الصالحين، وسنن األنبياء، كقولو تعالى: }فَافْػَتْح بَػْيِني َوبَػيػْ

َنًة لِْلَقْوـِ الظَّاِلِميَن{.  اْلُمْؤِمِنيَن{،وقولو تعالى: }رَبػََّنا الَ َتْجَعْلَنا ِفتػْ
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 سورة الملك وسورة )ف(
 سورة الملك

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 {الَِّذيَن َيْخَشْوَف رَبػَُّهْم بِاْلغَْيِب َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبيرٌ  قولو تعالى: }ِإفَّ 

 قيل: المعنى يخافونو ولم يروه.
 وقيل: معناه في السر حاؿ غيبة الناس.

 وعن الحسن: بالغيب يعني باآلخرة؛ ألنها غائبة.
ي الخلوة تؤدي إلى وثمرة اآلية على التفسير بقولو في السر وجوب اإلخالص؛ ألف الخشية ف

 أداء الواجبات، واجتناب المقبحات.
 قولو تعالى: }َوَأِسرُّوا قَػْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا ِبِو ِإنَُّو َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر{

قيل: كاف المشركوف يتكلموف بأشياء فيطلع اهلل رسولو عليها، فيقولوف: أسروا قولكم ال يسمعو 
 لهم.إلو محمد، فنبو اهلل على جه

 وقيل: ىذا توعد وتهديد.
 قولو تعالى: }فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن ِرْزِقِو{

 المناكب ىي الجباؿ عن ابن عباس.
 وقيل: طرقها وفجاجها عن مجاىد، وقيل: في نواحيها عن الفراء واألصم.

لمشي في الحج قيل: ىذا أمر إباحة وإرشاد، وقيل: يحتمل اإلباحة والوجوب والندب؛ ألف ا
 واجب، ولزيارة المساجد ندب، وللتجارة مباح، واألكل ينقسم أيضاً.

 قاؿ القاضي: ال يمنع من الحمل عليها.
 ( .1وقيل: )



__________ 
 ( ػ بياض في )ب(قدر نصف سطر وفي )أ(قدر سطرين1)
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 سورة نوف
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ٍق َعِظيٍم{قولو تعالى: }َوِإنََّك َلَعلى ُخلُ 
ىذه صفة مدح، فتوجو التشبو بو لقولو تعالى في سورة الممتحنة: }َلَقْد َكاَف َلُكْم ِفي َرُسوِؿ اللَِّو 
ُأْسَوٌة َحَسَنٌة{ وللمفسرين أقواؿ في تفسير ُخلقو ، فقيل: أراد على دين اإلسالـ عن ابن عباس، 

 ومجاىد، والحسن، واألصم.
لبذؿ، وتدبر األمور على مقتضى العقل بالصالح والرفق، وقيل: الصبر على الحق، وسعة ا

والمداراة وتحمل المكاره في الدعاء إلى اهلل، والتجاوز والعفو، وبذؿ الجهد في نصرة 
 المؤمنين، ودفع األذى عنهم، وترؾ الحسد والحرص، والتباغض، عن أبي علي.

ر بالمعروؼ، واعرض عن وسئلت عائشة عن ُخلقو فقالت: كاف ُخلقو القرآف خذ العفو وام
 الجاىلين.

وقيل: قد أفلح المؤمنوف، قيل عاشرىم ِبُخلقو وزايلهم بقلبو، فكاف ظاىره مع الخلق وباطنو مع 
 الحق.

بِيَن، َودُّوا َلْو ُتْدِىُن فَػُيْدِىُنوَف، َوالَ ُتِطْع ُكلَّ َحالٍَّؼ َمِهيٍن، َىمَّازٍ   قولو تعالى: }َفالَ ُتِطِع اْلُمَكذّْ
 اٍء بَِنِميٍم، َمنَّاٍع ِلْلَخْيِر ُمْعَتٍد َأثِيٍم، ُعُتلٍّ بَػْعَد َذِلَك زَنِيٍم، َأْف َكاَف َذا َماٍؿ َوبَِنيَن{.َمشَّ 
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ثمرة ىذه النكتة التحذير عن ىذه الخالؿ المذمومة، وعن طاعة صاحبها، والخالؼ من كثر 
لمغيرة، وقيل: األخنس بن سريق، وقيل: حلفو، وأراد الحلف بالباطل، ونزولها في الوليد بن ا

 في األسود بن عبد يغوث.
: وكفى بذلك مزجرة لمن اعتاد الحلف، ومثل ىذا قولو تعالى: }َواَل -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل 

َتْجَعُلوا اللََّو ُعْرَضًة أِلَْيَماِنُكْم{ والمهين الحقير لقلة رأيو، أو لكذبو، صار حقيراً عند الناس، 
 المغتاظ الطعاف. والهماز



وعن الحسن: يلوي شدقو في أقفية الناس، والمشاء بالنميم ىو النقاؿ للحديث من قـو إلى 
قـو على وجو السعاية واإلفساد بينهم، وقولو: }َمنَّاٍع لِْلَخْيِر{ يعني بخيل، والماؿ ىو الخير، 

 وقيل: أراد مناع من الخير، وىو اإلسالـ.
غيرة، كاف لو عشرة أوالد، وكاف يقوؿ لهم من أسلم منكم منعتو قيل: أراد بو الوليد بن الم

 رفدي، وكذا يقوؿ لقرابتو، عن ابن عباس، وعنو أنو أبو جهل.
وقيل: أراد بو األخنس بن سريق، وقيل: أريد بو األسود بن عبد يغوث، والمعتدي المجاوز في 

 ي، قاؿ حساف:الظلم حده، واألثيم كثير اآلثاـ، والعتل الجافي والزنيم الدع
 وأنت زنيم نيط في آؿ ىاشم .... كما نيط خلف الراكب القدح الفرد
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وكاف الوليد قد دعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة، وقيل: بغت أمو فلم يعرؼ حتى نزلت ىذه 
{ ألنو اآلية، وعابو بذلك، وإف كاف ال ذنب لو في بغي أمو، لقولو تعالى: }َوالَ َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزرَ 

: ))ال يدخل -عليو السالـ-الغالب أف النطفة إذا خبثت خبث الناشئ منها، ومن ثم قاؿ 
 الجنة ولد زنا، وال ولده، وال ولد ولده(( ىكذا ذكر في الكشاؼ.

 وقاؿ الحاكم: الحديث من أخبار اآلحاد، فإف صح ذلك كاف في رجل بعينو.
، ِإنَّا بَػَلْونَاُىْم َكَما بَػَلْونَا َأْصَحاَب اْلَجنَِّة ِإْذ َأْقَسُموا لََيْصِرُمنػََّها  قولو تعالى: }َسَنِسُمُو َعَلى اْلُخْرُطوـِ

َها طَاِئٌف ِمْن رَبَّْك َوُىْم نَاِئُموَف{. ُنوَف، َفطَاَؼ َعَليػْ  ُمْصِبِحيَن، َواَل َيْسَتثػْ
الوجو أكـر  اعلم أنو يظهر من معنى ىذه الجملة ثمرات منها أنو ينبغي إكراـ الوجوه؛ ألف

موضع من الجسد، واألنف أكـر موضع من الوجو، ولذلك جعلوه مكاف العزو والحمية، 
واشتقوا منو األنفة، ويقاؿ: فالف شامخ العرنين، وقالوا في الذليل جدع أنفو، ورغم أنفو، فعبر 

 -عنو رضي اهلل-اهلل تعالى بالوجو على الخرطـو عن غاية اإلذالؿ واإلىانة، ولقد وسم العباس 
أباعره في وجوىها، فقاؿ : ))أكرموا الوجوه فوشمها في جواعرىا(( فيأتي على ىذا أنو يكره 

 بما يعتاد من وشم الغنم في وجوىها.
وقاؿ جار اهلل في تفسير ىذه السمة: ألف المعنى سنعلمو يـو القيامة عالمة مشوىة لمعاداتو 

 لرسوؿ اهلل .
 على خرطومو. وقيل: خطم يـو بدر بالسيف فبقيت سمة

.  وقيل: سنشهره بهذه السمة في الدارين فال يخفى كما ال تخفى السمة على الخرطـو
 وعن النضر بن شميل: أف الخرطـو اسم للخمر، واف المعنى سنتخذه على سرتها.



 قاؿ جار اهلل: وفيو تعسف، وقد ورد في تسمية الخمر بالخرطـو قولو:
 بالليل شراب الخراطيم تظل يومك في لهٍو وفي طرٍب .... وأنت

 ىذه ثمرة.
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الثانية: التحذير من منع ما وجب في الماؿ من الحقوؽ، وألف أصحاب الجنة المذكورة عوقبوا 
 على عزمهم على أف المنع.

 ومعنى قولو تعالى: }ِإنَّا بَػَلْونَاُىْم{ أي أمرناىم باإلسالـ فجعل االبتالء عبارة عن األمر.
ا بلوناىم يعني أىل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسوؿ اهلل حيث قاؿ: ))اللهم وقيل: المعنى أن

 اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف((
وىو جواز الدعاء على الكفار، وحديث أصحاب  -عليو السالـ-وىذه ثمرة تؤخذ من فعلو 

بفرسخين ذكره في  الجنة وىم قـو من أىل الصالة كانت ألبيهم ىذه الجنة دوف صنعاء
 التهذيب والكشاؼ، وىذا حين كانت صنعاء متسعة.

قاؿ في الكشاؼ: فكاف يؤخذ منو قوت سنتو ويتصدؽ بالباقي، وكاف يترؾ للمساكين ما أخطأه 
المنجل، وما في أسفل األكداس، وما أخطأه القطاؼ من العنب، وما بقى على البساط الذي 

يجتمع لهم شيء كثير، فلما مات قاؿ بنوه: إف فعلنا يتساقط تحت النخلة إذا صرمت، فكاف 
ما كاف يفعل أبونا ضاؽ علينا األمر، ونحن ألو عياؿ فحلفوا ليصرمنها مصبحين في السدؼ 

 خفية عن المساكين، ولم يسستثنوا في يمينهم فأحرؽ اهلل جنتهم.
وإف كاف شرط اآلية يؤدي ومعنى: }َوالَ َيْسَتثْػُنوَف{ أي ال يقولوف إف شاء هلل، وسمي استثناء، 

 معنى االستثناء؛ ألف قولك ال أخرج إف شاء اهلل بمعنى ال أخرج إال أف يشاء اهلل.
ُنوَف{ يعني حق الفقراء، واختلف ما ىو فقيل: العشر، وقيل: ما يتساقط  وقيل: معنى }َوالَ َيْسَتثػْ

 عند الصراـ، وكاف ىذا واجباً إذ ال يعاقبوف إال على ترؾ واجب،
 اقتطف من ىذه ثمرات:وقد 

 منها أف فيما أخرجت األرض واجباً، وىذا ثابت في شريعتنا، وبيانو من جهة السنة.
 ومنها أف العـز على القبح قبيح؛ ألنهم عوقبوا على عزمهم.
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قاؿ الحاكم: وإذا عوقبوا على ىذا فكيف من أخذ أمواؿ الناس ظلماً وىذا يأتي حجة للقاسم 
اصر، ومن وافقهم من المتكلمين أف العـز على الكبيرة كبيرة، وعند المؤيد باهلل في والهادي والن

قولو الظاىر، والمنصور باهلل: إنو ليس بكبيرة، وعند أبي ىاشم إف شارؾ العـز المعزـو عليو 
فيما كاف كفرًا أو فسقاً وىو باب االستحقاؽ كاف العـز كالمعزـو عليو وإال فال، وتفصيل ىذه 

 لة في كتب علماء الكالـ.المسأ
ولقائل أف يقوؿ: قد حصل منهم العـز على ترؾ الواجب، واألمر بتركو والرضا بالترؾ من الغير، 

.  فعوقبوا على أمر زائد على العـز
ومنها ما ذكر الحاكم أف االستثناء بمشيئة اهلل تعالى إذا أخبر عن المستقبل واجب؛ ألنو ال 

 يأمن كونو كذباً.
يحيى بن حمزة: قد ذكر قـو وجوب االستثناء، والصحيح أنو غير واجب، وأف اهلل  قاؿ اإلماـ

 تعالى عاقبهم على حرماف المساكين ال على ترؾ االستثناء.
َها اْليَػْوـَ َعَلْيُكْم ِمْسِكيٌن{  قولو تعالى: }فَانطََلُقوا َوُىْم يَػَتَخافَػُتوَف، َأْف الَ َيْدُخَلنػَّ

وؿ، سمي ذلك مخافتة وإف سمع بعضهم بعضاً، وقد احتج المنصور المعنى يتشاوروف بهذا الق
 باهلل على أف أقل المخافتة أف تسمع من بجنبك.
( المنصور باهلل أف مخافتة اإلنساف لنفسو 1وقاؿ المؤيد باهلل وغيره: إف ذلك جهرًا، وأجيب )

 أف يسمع نفسو، ومخافتتو لغيره أف يسمع غيره.
بقولو: ما خافت من أسمع أذنيو، قد استضعفو المؤيد  -يو السالـعل-وأما إطالؽ زيد بن علي 

باهلل، وقاؿ: إنو مخافت، وتأوؿ على أف مراده خافت أبلغ المخافتة، بل أبلغها أف تحرؾ 
 لسانك، وتنبت في الحروؼ، وإف لم تسمع، وىذا قد ذكره المؤيد باهلل.

 يعتد بو في سرية وال جهرية، وال وأما النواوي فقاؿ ما لم يسمع بو نفسو فليس بقراءة، وال
مخافتة أصحاب الجنة بقولو: أف ال يدخلنها اليـو عليكم مسكين، وتخافتوف لئال يسمعم 

 المساكين.
__________ 

 ( ػ ىكذا في األصل ولعلو وأجاب وىو األولى1)
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ؤالء لهؤالء، وقد وىذا يستثمر منو أف جذ الثمار وحصد الزرع لياًل يكره لئال يكوف تشبيها له
 فقاؿ: يكره جذ الثمار وجذ الزرع، والتضحية لياًل. -عليو السالـ-ذكر ىذا الناصر 



 قولو تعالى: }قَاَؿ َأْوَسطُُهْم َأَلْم َأُقْل َلُكْم َلْوالَ ُتَسبُّْحوَف{
أراد باألوسط الخيار، وقيل: األوسط سناً، فاألوؿ األظهر وىو قوؿ األكثر، ومعنى: 

 وَف{ أي تستثنوف، وكاف استثناؤىم بالتسبيح.}ُتَسبّْحُ 
 وقيل: تستغفروف اهلل.

قاؿ في الكشاؼ: قاؿ لهم حين عزموا على ذلك اذكروا اهلل وانتقامو من المجرمين، وتوبوا عن 
 ىذه العزيمة الخبيثة من فوركم، وسارعوا إلى حسم سرىا قبل حصوؿ النقمة فعصوه.

ُحوَف{ أي لوال تصلوف، كأنهم كانوا يتوانوف عن الصالة، وعن الحسن في تفسير: }َلْوالَ ُتَسبّْ 
 وىذا نعت على األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر.

قاؿ الحاكم: وفي ىذا داللة على أنو ينبغي للعبد عند المعصية أف يفزع إلى الطاعة ليكوف 
 ذلك دفعاً من العقوبة العاجلة.

قاؿ: ىو عقوبة من اهلل، فال تقاتلوه بالسيف وروي أنو قيل للحسن: أال تخرج على الحجاج؟ ف
ولكن عليكم بالتوبة، والدعاء يعني تخليتو عقوبة، فال ينصركم اهلل مع اإلصرار فتوبوا تنصروا، 

وىذا بناء على أف مصائب الدنيا قد تكوف عقوبة، وقد ذكره أبو علي، وىذا كثير في كتاب اهلل، 
 وفي مصائب األنبياء وغيرىم.

 شم: تكوف محنة ولطفًا.وقاؿ أبو ىا
 قولو تعالى: }َأفَػَنْجَعُل اْلُمْسِلِميَن َكاْلُمْجرِِميَن{

قيل: كاف المشركوف إذا سمعوا ما للمؤمنين في اآلخرة يقولوف إف صح ذلك فال ينقص حالنا 
عن حاؿ محمد وأصحابو، لما لنا فيو من الحظ، فرد عليهم اهلل تعالى فقاؿ تعالى: }َأفَػَنْجَعُل 

ْسِلِميَن َكاْلُمْجِرِميَن{ وىذا استفهاـ يراد بو اإلنكار، وليس في ذلك داللة على تفاوت اْلمُ 
الحاؿ، وافتراقها في الدنيا، فال يؤخذ من ىذا أف الفاسق والمؤمن إذا أحضر إلى القاضي في 

 دعوى رفع درجة المؤمن.
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 حكومة قرب أىل الخير والصالح.: يسوي بينهما، فإذا أمضى ال-عليو السالـ-وقاؿ الناصر 
، وىو قوؿ أبي  وقاؿ في االنتصار: ظاىر المذىب التسوية بن الرفيع والوضيع من الخصـو

حنيفة والشافعي، وقد جاء في الحديث: ))من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدؿ بينهم في 
عليو - لحظو ولفظو(( وافتراؽ مجلس الذمي من مجلس المسلم مخصوص بما رواه علي

من حيث قاؿ وقد خاصم الذمي وجلس في موضع أعلى منو: لو كاف خصمي مسلماً  -السالـ



لما جلست إال معو، ولكني سمعت رسوؿ اهلل يقوؿ: ))ال تساوىم في المجلس، وال تعدودوا 
 مرضاىم، وال تشهدوا جنائزىم((.

ذا كاف ثم خصمة، وىذا وقاؿ مالك: إذا كاف المدعى عليو من أىل الفضل لم يأمر لو الحاكم إ
 .-عليو السالـ-مروي عن علي 

قاؿ اإلماـ: والمختار أف الخصم إذا كاف من أىل الفضل والعلم وخصمو من السوقة فإف 
الحاكم يسأؿ فإف كاف لو بينة أحضره ورفع مكانو وميزه عن خصمو، وإف لم تكن لو بينة لم 

 يحضره، وأمر بتحليفو.
 ظيم المؤمن والعالم؛ ألف اهلل تعالى قد رفع درجتو على غيره.أما في سائر األحواؿ فيجب تع

قاؿ تعالى: }َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَػْعَلُموَف َوالَِّذيَن الَ يَػْعَلُموَف{ وقاؿ تعالى: }َأَفَمْن َكاَف ُمْؤِمناً َكَمْن  
 ْلَجنَِّة{.َكاَف فَاِسقًا{ وقاؿ تعالى: }الَ َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب ا

 قولو تعالى: }ِبَذِلَك َزِعيٌم{
قيل: أراد بالزعيم أي قائم باالحتجاج كما يقـو زعيم القـو ليتكلم في أمورىم، وقيل: أراد 

، وقد جاء  بالزعيم الكفيل عن ابن عباس وقتادة، وىذا دليل على أف للكفالة حكماً يلـز
((.: ))الز -عليو السالـ-التصريح بذلك في السنة ، قاؿ   عيم غاـر

قولو تعالى: }يَػْوـَ ُيْكَشُف َعْن َساٍؽ َوُيْدَعْوَف ِإَلى السُُّجوِد َفالَ َيْسَتِطيُعوَف، َخاِشَعًة َأْبَصارُُىْم 
 تَػْرَىُقُهْم ِذلٌَّة َوَقْد َكانُوا ُيْدَعْوَف ِإَلى السُُّجوِد َوُىْم َساِلُموَف{.
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، وأف صالة الجماعة كذلك؛ ألنو قد روي عن كعب أنها ثمرة ذلك أف للصالة موقعاً من الدين
 نزلت في الذين كانوا يتخلفوف عن الجماعة.

( فال تنثني عند الرفع 1وعن ابن مسعود: تعقم أصالبهم أي ترد عظاما ]بال مفاصل [)
والخفض ، وإنما يدعوف ذلك الوقت توبيخا على ما فرطوا حيث دعوا إلى السجود وىم 

. سالموف وإال فال  تكليف في ذلك اليـو
 قولو تعالى: }ِإْذ نَاَدى َوُىَو َمْكُظوـٌ{

، وقيل: مملوء غيضاً، وقيل: مختنق.  قيل: محبوس، وقيل: مغمـو
قيل: كاف نداه )ال إلو إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين( وفي ىذا إرشاد إلى الفزع إلى 

 ىذه المقالة عند الغم.
 الَِّذيَن َكَفُروا لَيُػْزِلُقوَنَك بِأَْبَصاِرِىْم َلمَّا َسِمُعوا الذّْْكَر َويَػُقوُلوَف ِإنَُّو َلَمْجُنوٌف{ قولو تعالى: }َوِإْف َيَكادُ 



 ىذا موقع وقف.
النزوؿ: قيل أراد الكفار أف يصيبوا رسوؿ اهلل بالعين، فنظر إليو قـو من قريش وقالوا: ما رأينا 

 مثلو.
ت الناقة السمينة تمر بأحدىم فيعينها، ويقوؿ لجاريتو: وقيل: كانت العين في بني أسد، وكان

احملي المكيل والدرىم لتأتينا باللحم فما تبرح حتى تقع وتذبح، فسألوىم أف يصيبوا رسوؿ 
 اهلل بالعين، فعصمو اهلل تعالى.

وقاؿ الكلبي: كاف الرجل من العرب إذا أراد أف يصيب صاحبو يجوع ثالثة أياـ ثم ينظر إلى 
يقوؿ: لم أرى كاليـو إبالً وال غنماً أحسن من ىذه، فما تذىب إال قريباً حتى تسقط الشيء ف

 طائفة، فسألوا ىذا الرجل أف يصيب رسوؿ اهلل ففعل وقاؿ:
 قد كاف قومك يحسبونك سيدا

 
 وإخاؿ أنك سيد مغبوف

 
 وعصمو اهلل تعالى، ولبعضهم:

 ترميك مزلقة العيوف بطرفها
 

 وتكل عنك نصاؿ نبل الرامي
 

 يتفارضوف إذا التقوا في موطن
 

 نظراً يزيل مواطئ األقداـ
 

 وجاء في الحديث: ))العين حق، وإف العين لتدخل الرجل القبر، والجمل القدر((.
 وعن الحسن ىذه اآلية رقية للعين.

__________ 
 ( ػ ما بين المعكوفين زيادة من الكشاؼ1)
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ن أبو علي وأبو مسلم، وجوزه القاضي وجماعة، فمنهم من قاؿ في التهذيب: أنكر اإلصابة بالعي
 قاؿ: ىو على طريق ما أجرى اهلل العادة، ومنهم من قاؿ: ينفصل منو أجزاء تؤثر

فتكوف ثمرة ىذا الخالؼ ىل يضمن العائن أـ ال؟ وىل يقتص منو كما ذكره بعض المفرعين أـ 
رؼ من نفسو ذلك، وقد رووا آثارا ال؟ ولعل الصحيح عدـ القصاص ووجوب الدية ديناً إذا ع

أنها تصيب وآثارا فيما يدفع بو العين وبسط النواوي في األذكار، والحاكم رجح أف ذلك غير 
صحيح، قاؿ: ألف ذلك ال يثبت، ومن يدعيو يزعم أنو يكوف فيما يستحسن وكيف يكوف وىم 

ا الذي ذكره الحاكم يجحدوف القرآف، وينسبوف النبي إلى السحر، ويقولوف إنو لمجنوف، وىذ
مردود، فإف فصاحة القرآف قد أعجزتهم، ولهم أقاويل في استعظاـ القرآف، وما انطوى عليو من 

الفصاحة، والمعنى ليزلقونك، قيل: يزلقونك من شدة نظرىم نظر البغض والعداوة أويهلكونك 
الرأس وزلق الرأس  من قولهم: نظر إليَّ نظرة كاد يصرعني وكاف يأكلني لو أمكنتو، ويقاؿ: أزلق

 أي حلقو
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 سورة الحاقة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }ِإنَُّو َكاَف الَ يُػْؤِمُن بِاللَِّو اْلَعِظيِم، َوالَ َيُحضُّ َعَلى َطَعاـِ اْلِمْسِكيِن{
 لها ثمرات:

 األولى: أف الكافر مخاطب بالشرائع، وىذا قولنا وش.
ير مخاطب، وأخذنا ما ذكرنا من ىذه اآلية أنو تعالى جعل العذاب لعدـ وقاؿ أبو حنيفة: إنو غ

 إيمانو، ولعدـ حظو على طعاـ المسكين.
قيل: ففي ىذا إشارة إلى قوؿ الكفار: ?أنطعم من لو يشاء اهلل أطعمو? ومن قاؿ ىو غير 

 مخاطب قاؿ: اآلية ال تدؿ، إذ ليس فيها أمر، وألنو قد تقدـ ذكر عدـ اإليماف.
 ثمرة الثانية: تأكيد حق المسكين وطعامو، وذلك من وجهين:ال

 أحدىما: أنو تعالى جعل حرماف المسكين مقروناً بعدـ اإليماف باهلل تعالى.
 والثاني: ذكر الحظ دوف الفعل ليعلم أف تارؾ الحظ بهذه المنزلة فيكف تارؾ الفعل.

كثير المرؽ ألجل المساكين، أنو كاف يحظ امرأتو على ت -رضي اهلل عنو-وعن أبي الدرداء 
 وكاف يقوؿ: خلعنا نصف السلسلة باإليماف، أفال نخلع نصفها اآلخرة.

َخْذنَا ِمْنُو بِاْلَيِميِن، ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُو اْلَوتِ  َِ َنا بَػْعَض األَقَاِويِل، اَل  يَن{قولو تعالى: }َوَلْو تَػَقوََّؿ َعَليػْ



كبيرة، وىذا إذا كاف فيو زيادة شريعة أو نقصاف   ىذا يدؿ على أف الكذب على اهلل سبحانو
 (1منها، فأما )

 قولو تعالى: }َفَسبّْْح بِاْسِم رَبَّْك اْلَعِظيِم{
 ثمرة ذلك وجوب تنزيهو تعالى عن صفات النقص.

 
__________ 

 ( ػ بياض في )ب( قدر سطر تقريبا وفي )أ( قدر سطر ونصف1)
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 سورة المعراج
 من الرحيمبسم اهلل الرح

قولو تعالى: }َتْدُعوا َمْن َأْدبَػَر َوتَػَولَّى، َوَجَمَع فََأْوَعى، ِإفَّ اإِلنَساَف ُخِلَق َىُلوعاً، ِإَذا َمسَُّو الشَّرُّ 
ُر َمُنوعاً، ِإالَّ اْلُمَصلّْيَن، الَِّذيَن ُىْم َعَلى َصالَتِِهْم َداِئُموَف، َوالَّذِ  يَن ِفي َجُزوعاً، َوِإَذا َمسَُّو اْلَخيػْ

 َأْمَواِلِهْم َحقّّ َمْعُلوـٌ، لِلسَّاِئِل{
 ىذه جملة لها ثمرات تظهر بياف المعنى:

 
األولى: التحذير من ترؾ ما أوجبو اهلل تعالى من الحقوؽ المالية، والجمع للماؿ من غير خلة، 

ي وعا، وترؾ إخراجو إلى مصرفو؛ ألنو قد فسر قولو تعالى: }فََأْوَعى{ أي جمع الماؿ وكنزه ف
 ولم يؤد حقو من الزكاة، والحق ىو الواجب فيو.
 قيل: جمعو من باطل، ومنع ما يجب من الحق،

 وفي دعاء جهنم نعوذ اهلل منها و نسألو الجنة ثالثة أوجو للمفسرين:
 األوؿ: أف الدعاء عبارة عن إحصارىم فيها كأنها تدعوىم فتحصرىم، ومن ذلك قوؿ ذي الرمة:

 تاراً لمرتعة( مح1أمسى بوىبين )
 

 (3( يدعو أنفو الربب )2من الفوارس )
وقيل: تقوؿ إليَّ إليَّ يا كافر يا منافق، وقد روي أنها تدعو الكافرين والمنافقين بلساف فصيح، 

ثم تلتقطهم التقاط الحبة، ويجوز أف يخلق اهلل فيها كالماً، كما يخلقو في جلودىم وأيديهم 
 يجوز أف يكوف دعاء الزبانية.وأرجلهم، وكما خلقو في الشجرة، و 



 وقيل: الدعا عبارة عن الهالؾ، من قوؿ العرب: دعاؾ اهلل أي أىلكك، قاؿ الشاعر:
 دعاؾ اهلل من رجل بأفعى

 
 ضئيل ينفث السم الذعافا

 
 الذعاؼ القاتل، والهلوع سرعة الجزع عند مس المكروه، وسرعة المنع عند مس الخير.

محمد بن عبد اهلل بن طاىر: ما الهلع؟ فقلت: قد فسره اهلل وعن أحمد بن يحيى ثعلب قاؿ لي 
فال يكوف تفسيراً أبين من تفسيره وىو الذي إذا نالو شر أظهر شدة الجزع، وإذا نالو خير بخل 

 بو،
 وفي معنى الخلق المذكور وجهاف:

 األوؿ: ذكره في الكشاؼ أف الجزع والمنع لتمكنهما في اإلنساف صار كأنو مجبوؿ عليهما،
وكأنو أمر خلقي، كقولو تعالى: }ُخِلَق اإِلنَساُف ِمْن َعَجٍل{ بدليل أنو حين كاف في البطن والمهد 

لم يمكن بو ىلع، وألنو ذـ، واهلل تعالى ال يذـ على فعلو، ولهذا تعالى استثنا المؤمنين الذين 
 جاىدوا نفوسهم فلم يكونوا جازعين وال مانعين.

 شح ىالع، وجبن خالع((. وعنو : ))شر ما أعطى ابن آدـ
__________ 

 ( ػ اسم موضع تمت1)
 ( ػ اسم موضع تمت2)
 ( ػ الربب بموحدتين : جمع ربة وىي أوؿ نبت من الكال تمت3)
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الوجو الثاني: ذكره في التهذيب أف المعنى خلق مشتهياً؛ ألف التكليف ال يكوف إال بذلك، 
 والشهوة تدعوه إلى الهلع.

انية: تأكيد ىذه الخصاؿ التي استثنى اهلل تعالى صاحبها، وذكرىا على سبيل المدح، الثمرة الث
وىي المداومة على الصالة فال يخلوف بشيء منها، والمحافظة عليها فال يشغلهم شاغل عن 

تأديتها في أوقاتها، شروطها وسننها، وال يفعلوف ما يحبطها، ومن كاف في مالو حق معلـو 
الحق قبل إرادتو الزكاة؛ ألنها معلومة، أو صدقة يوضعها الرجل على نفسو، والمراد يذكر ذلك 

يؤديها في أوقات معلومة، ولقد علمت بعض من حسن قصده فوصف على نفسو أف يقسم 



نصف قوتو للصدقة ويأكل النصف مما يكفيو، وأمثاؿ ىذا، وقد جعل اهلل للسائل حقاً ألجل 
َهْر{ وقد جاء في الحديث : سؤالو، وذكره في مواضع من كتابو، نح و: }َوَأمَّا السَّاِئَل َفالَ تَػنػْ

 ))للسائل حق ولو جاء على فرس((.
، وقيل: الذي ال حظ لو، وقيل:  وأما المحرـو فهو من تعفف عن السؤاؿ فيحسب غنياً فيحـر

 الذي أصاب مالو حاجة.
لهرة، وجاء في وقيل: المحرـو الكلب والسنور ونحوىما مما يطوؼ، وقد أصغى اإلناء ل

الحديث أف امرأة عذبت لكونها حبست ىرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من 
حشائش األرض، وأف اهلل غفر لمومسة مرت بكلب يلهث وىو على منهل فدلت خمارىا إلى 

 الماء وعصرتها لو.
 وقولو تعالى: }َوالَِّذيَن ُىْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَف{

 في سورة المؤمنين.قد تكلمنا عليهم 
 قولو تعالى: }َفَذْرُىْم َيُخوُضوا َويَػْلَعُبوا{
 قيل: ىذا تهديد ووعيد، وىو الظاىر.

 وقيل: ىذا منسوخ بآية السيف.
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 سورة نوح
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ُدَعاِئي ِإالَّ ِفَرارًا{ قولو تعالى: }قَاَؿ َربّْ ِإنّْي َدَعْوُت قَػْوِمي لَْيالً َونَػَهارًا، فَػَلْم َيزِْدُىمْ 
 إف قيل: ىذا دليل أنو يحسن باألمر بالمعروؼ، وإف علم أنو ال يؤثر.

قلنا: أما في االستدعاء إلى الدين فيحسن؛ ألف ذلك يجري مجرى إزاحة العلة، وىو واجب 
 وىذا دليل على حسنو في االستدعاء إلى اإلسالـ. -عليهم السالـ-في حق األنبياء

لمناكير إذا ظن أف أمره ونهيو ال يؤثر فذلك غير واجب بال إشكاؿ؛ ألف القصد وأما سائر ا
 باألمر والنهي حصوؿ الواجب، واندفاع القبح.

 وأما الحسن فاختلفوا في ذلك فقاؿ قاضي القضاة وغيره أنو يزوؿ الحسن؛ ألف ذلك غيث.
حتجاً بقولو تعالى: }ِلَم وقيل: ينفى الحسن كاالستدعاء إلى الدين، واختار ىذا اإلماـ يحيى م

َتِعُظوَف قَػْوماً اللَُّو ُمْهِلُكُهْم أو معذبهم عذبا شديدا قَاُلوا َمْعِذرًَة ِإَلى رَبُّْكْم{ واالستدالؿ بهذه اآلية 
محتمل؛ ألنو لم يبين أف وعظهم مع علمهم بأنهم مهلكوف، ولهذا قاؿ: ولعلهم يتقوف، وقد 



 تقدـ أطراؼ في ىذه المسألة.
 تعالى: }ُثمَّ ِإنّْي َدَعْوتُػُهْم ِجَهارًا، ُثمَّ ِإنّْي َأْعَلنُت َلُهْم َوَأْسَرْرُت َلُهْم ِإْسَرارًا{قولو 

ىذا العطف يدؿ على أنو دعاىم ثالث دعوات؛ ألف العطف يدؿ على المغايرة، وقد قاؿ جار 
باألىوف والترقي إلى ما يفعلو اآلمر والناىي من البداية  -عليو السالـ-: فعل -رحمو اهلل-اهلل 

األشد فاألشد، فافتتح بالمناصحة في السر فلما لم يقبلوه أتا بالمجاىرة؛ ألنو أبلغ فلما لم 
 يقبلوا أتى بالسر والمجهارة معاً؛ ألف الجمع أغلظ من اإلفراد.

 وثمرة ىذا أف اآلمر والناىي يأتي بما يكوف أقرب إلى النفع.
 َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا{ وقولو تعالى: }يُػْرِسِل السََّماءَ 
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داللة على أنو يرغب من دعا إلى الدين بمنافع الدنيا واآلخرة وذلك كثير في كتاب اهلل تعالى 
في سورة الصف }َوُأْخَرى ُتِحبُّونَػَها َنْصٌر ِمَن اللَِّو َوفَػْتٌح َقرِيٌب{ وفي سورة األعراؼ: }َوَلْو َأفَّ 

اتػََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَػرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواأَلْرِض{ وفي سورة المائدة: }َوَلْو َأْىَل اْلُقَرى آَمُنوا وَ 
َكُلوا ِمْن فَػْوِقِهْم َوِمْن َتْحتِ  َِ  َأْرُجِلِهْم{ َأنػَُّهْم َأقَاُموا التػَّْورَاَة َواإِلنِجيَل َوَما ُأنِزَؿ ِإلَْيِهْم ِمْن رَبِّْهْم اَل

َناُىْم َماًء َغَدقًا{.وفي سورة الجن: }وَ  ْسَقيػْ َِ  َألَِّو اْستَػَقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة اَل
وروي أنهم لما كذبوا نوحاً َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّم وطاؿ تكرير الدعوة حبس اهلل عنهم القطر، 

أنهم إف  -عليو السالـ-وأعقم أرحاـ نساؤىم أربعين سنة، وروي سبعين سنة، فوعدىم نوح 
 رزقهم اهلل الخصب، ورفع عنهم ما كانوا فيو.آمنوا 

أف رجالً شكى إليو الجدب فقاؿ: استغفر اهلل، وشكى إليو آخر  -رضي اهلل عنو-وعن الحسن 
الفقر فقاؿ: استغفر اهلل، وشكى إليو آخر قلة النسل، فقاؿ: استغفر اهلل، وشكى إليو آخر قلة 

فتلى اآلية، واالستغفار ىو طلب المغفرة من ريع أرضو، فقاؿ: استغفر اهلل، فقيل لو في ذلك، 
اهلل تعالى مأخوذ من الستر، ومنو المغفر ألنو يستر الرأس وما يليو، ومنو صفة الباري بالغفور؛ 

 ألنو يستر على عباده.
عليو -وحكمو ىل يجب مع الذنب ويستحب مع غير ذنب، وقد جاء في الحديث أنو 

ة، وىل في اآلية داللة على أف االستغفار يستحب عند كاف يستغفر في اليـو مائة مر   -السالـ
 الجدب، وىل فيها داللة على أف االستقساء ال يصلى لو أـ ال؟

قلنا: أما استحباب االستغفار عند الجدب فنعم في اآلية داللة عليو؛ ألف الجدب يشعر 
ن لالستسقاء بالسخط من اهلل، والمعاجلة بالذنب، وأما نفي الصالة فقد استدؿ ح أنو ال يس



 صالة، وأخذ باآلية.
 قاؿ في التهذيب: روي أنو صلى اهلل عليو استسقى فدعا ولم يصل.
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 وروي أنو استسقى واكتفى بصالة الجمعة وىذا قد روي في البخاري وغيره.
 استسقى فدعا ولم يصل. -عليو السالـ-وروي أيضاً أف علياً 

خرج يستسق فما زاد على االستغفار،  - عنورضي اهلل-وقاؿ في الكشاؼ: وروي أف عمر 
فقيل لو: ما رأيناؾ استسقيت؟ فقاؿ: لقد استسقيت بمجاديح السماء التي يستنزؿ بها القطر، 

 شبو االستغفار باألنوا الصادقة التي ال تخطئ.
وفي صحيح مسلم والترمذي أنو استسقى فصلى ركعتين في رواية ابن عباس كصالة العيد، 

على أف االستسقاء صالة، فمن أجل ىذا اختلفوا، فقاؿ أبو حنيفة: ال تسن الصالة وىذا دليل 
 وال الخطبة، فإف صلوا وحداناً فال بأس.

 وفي الشرح: ىي كسائر النوافل.
صلى لالستسقاء، وقوَّى ىذا  -عليو السالـ-وقاؿ األكثر: إنو يسن لالستسقاء صالة؛ ألنو 

يداً بو غير شرط في االستسقاء؛ ألنو يفيد أنها ليست صاحب النهاية، وقاؿ: ترؾ الصالة تق
سنة؛ ألنو قد فعلها، واختلفوا في صفة الصالة، فقاؿ زيد بن علي: كصالة العيد؛ ألنو قد ورد 

 ذلك في حديث ابن عباس.
 وقاؿ المؤيد باهلل، والناصر، ومالك: ال تكبير فيها كتكبير العيد.

 وقاؿ الهادي: اربع ركعات بتسليمتين.
 : وإف سلم في آخرىا جاز،-عليو السالـ-قاؿ القاسم 

استسقى بصالة الجمعة، وىي أربع ركعات في الحكم،  -عليو السالـ-ووجو كونها أربعاً أنو 
يقاؿ: ال وجو لتمحل التنبيو في الحكم، والقياس مع وجود النص وصفة الصالة ودعاؤىا مأخوذ 

وعد عليو بنزوؿ األمطار فقاؿ تعالى في ىذه اآلية: من السنة، وقد أمر اهلل تعالى باالستغفار، و 
و}اْستَػْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّو َكاَف َغفَّارًا، يُػْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا{ وقاؿ تعالى في سورة ىود: 

ِمْدرَارًا{ وفي ىذا داللة على أنو  }َويَاقَػْوـِ اْستَػْغِفُروا رَبَُّكْم ُثمَّ ُتوبُوا ِإلَْيِو يُػْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكمْ 
 يجب الرجوع إلى اهلل تعالى بالتوبة؛ لئال يسد باب اإلجابة، شعرًا:

 كيف نرجوا إجابة الدعاء



 
 قد سددنا طريقو بالذنوب
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 قولو تعالى: }َربّْ الَ َتَذْر َعَلى اأَلْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َديَّارًا{.
دعا بإذف اهلل تعالى بعد أف  -عليو السالـ-الظالمين، وقيل: إنو  ثمرتها جواز الدعاء بهالؾ

 أخبره اهلل تعالى بعدـ إيمانهم، وأنو ال يؤمن أحد من نسلهم.
 قولو تعالى: }َربّْ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَػْيِتي ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِنيَن{.

 ، وأنو مشروط بالصالح.ثمرتها حسن الدعاء للوالدين وللمؤمنين
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 سورة الجن
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }َوَأفَّ اْلَمَساِجَد لِلَِّو َفالَ َتْدُعوا َمَع اللَِّو َأَحدًا{
 قيل: أراد المواضع المهيئة للصالة عن قتادة.

 وقيل: كل موضع يسجد فيو من البقاع عن الحسن.
 بن جبير، والزجاج، والفراء. وقيل: أعضاء السجود عن سعيد

 وقيل: المساجد السجود، يقاؿ: سجد سجودًا، وتسجُّداً ،
 فإذا حمل على األماكن المهيئة للصالة المعروفة فلو ثمرات:

وىي أنو ال يجوز أف يثبت فيو حق للغير من طريق ونحوه، وال يفعل فيو شيئاً من أعماؿ الدنيا  
مساجد لذكر اهلل(( وقد تقدـ الخالؼ في الحكم كما جاء في الحديث: ))إنما عمرت ال

 فجوزه أبو حنيفة وأبو جعفر، وكرىو الشافعي والوافي.
 وقولو تعالى: }َفالَ َتْدُعوا َمَع اللَِّو َأَحًدا{

 قيل: ىذا أمر باإلخالص في العبادة هلل تعالى.
 مع اهلل أحدا. وعن الحسن: من السنة لمن دخل المسجد أف يقوؿ: ال إلو إال اهلل ال أدعوا

 قولو تعالى: }َعاِلُم اْلغَْيِب َفالَ يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِو َأَحًدا، ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍؿ{.
ثمرة ذلك أف اإلماـ ليس من شرطو أف يعلم الغيب خالؼ قوؿ اإلمامية، ويدؿ على بطالف 



المرتضين باإلطالع على الغيب قوؿ المنجمين والكهنة؛ ألف اهلل تعالى قد خص الرسل من بين 
 ( أبعد من االرتضاء وأقرب إلى السخط.1وىم )

وأما داللة اآلية على نفي الكرامات لألولياء فقد قاؿ الزمخشري: إنها دالة على نفيها، 
واالستدالؿ بها على ذلك ليس بالظاىر، فهذه مسألة خالؼ بين العلماء وىي ىل يجوز ظهور 

 نبياء.خوارؽ العادت على غير األ
 قاؿ أبو ىاشم وبعض القضاة: ال يجوز؛ ألف ذلك إنما جعل لتمييز المدعي للنبوة من غيره.

وقاؿ األكثر من الشيوخ والمؤيد باهلل بجوازىا، كما جاء في أمر مريم وأىل الكهف، ويقولوف: 
إنما يمنع ظهور الخوارؽ على من ادعى النبوة كاذباً ال على من لم يدع، وىذه المسألة 

 مبسوطة،
__________ 

 ( ػ أي المنجموف والكهاف تمت1)
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 (1إف قيل: فما يقولوف فيمن يتعاطى علم الرمل وعلم الكتف )
 سورة المزمل

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قولو تعالى: }ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ قَِلياًل{

 ىذا أمر بقياـ بعض الليل،
 وفي ذلك خالؼ من وجوه ثالثة:

 ي ماىية المأمور بو، ىل ىو الصالة أو قراءة القرآف.األوؿ: ف
 والثاني: في حكم ىذا األمر، ىل ىو للوجوب أو للندب.

 والثالث: ىل المأمور بو إف قلنا إنو للوجوب باؽ أو منسوخ.
أما األوؿ :فقاؿ أكثر المفسرين أف ذلك أمر بالصالة، وكاف رسوؿ اهلل يصلي بالليل فتسامع 

 معوا وكبروا، فدخل البيت فجعلوا يتنحنحوف حتى يخرج إليهم.الناس بذلك، واجت
 وقاؿ أبو مسلم: المأمور بو تالوة القرآف، وأنو تعالى أمره أف يقسم الليل بين النـو والتالوة.

وأما الوجو الثاني: فهو ىل األمر للوجوب أو للندب؟ فقاؿ أكثر المفسرين: إف األمر للوجوب، 
 رأي المصلي. وأف الزيادة والنقصاف إلى

وقاؿ أبو علي: إنو أمر ندب؛ ألف الواجب ال يخير فيو، ولقولو تعالى: }َوِمَن اللَّْيِل فَػتَػَهجَّْد ِبِو 



 نَاِفَلًة َلَك{.
 وأما األمر الثالث :وىو ىل ىي باقية أو منسوخة؟

ا فقاؿ األكثر إنها منسوخة، وأنو كاف يصلي بالليل وأف الناس لما كبروا دخل بيتو فكانو 
يتنحنحوف حتى يخرج إليهم، فنزلت: }يَاَأيػَُّها اْلُمزَّمُّْل، ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ قَِلياًل{ ففرضت الصالة في 

 الليل حتى كاف أحدىم يربط حباًل فيتعلق بو.
وقيل: لما نزلت اشتد عليهم محافظة الوقت وكانوا يقوموف الليل حتى يصبحوا فشق ذلك 

فرت ألوانهم، وظهرت السيماء في وجوىهم، فرحمهم اهلل تعالى عليهم، وتورمت أقدامهم، واص
 وخفف عنهم ونسخ ذلك.

 وروي عن ابن عباس والحسن، وقتادة: كاف بين أف فرض عليهم وبين النسخ سنة.
 وعن سعيد بن جبير: عشر سنين.

 وعن عائشة: ثمانية أشهر.
 واختلفوا ما الناسخ؟
__________ 

كفر وإف لم يعتقد أثم )*( بياض في )ب( قدر ربع سطر وفي )أ( ( ػ يقاؿ إف اعتقد تأثيره  1)
 قدر سطرين وربع
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 فقيل: نسخ ذلك بالصلوات الخمس عن ابن كيساف، ومقاتل.
وقيل: نسح بقولو تعالى: }فَاقْػَرُءوا َما تَػَيسََّر ِمْنُو{ وقيل: نسخ بقولو تعالى: }َأِقِم الصَّاَلَة ِلُدلُوِؾ 

 ى َغَسِق اللَّْيِل{.الشَّْمِس ِإلَ 
 وعن الحسن، وابن سيرين: البد من قياـ الليل ولو قدر حلب شاة.

 قاؿ في )الروضة والغدير(: واإلجماع يحجهم
 وللمفسرين في قولو تعالى: }ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ َقِلياًل، ِنْصَفُو َأِو انْػُقْص ِمْنُو َقِلياًل، َأْو ِزْد َعَلْيِو{ أقواؿ:

ير قم نصف الليل إال قليال، فأبدؿ نصفاً من الليل واستثنى قليالً من النصف، وقدـ فقيل: التقد
 المستثنى على المستثنى منو، وذلك شائع، قاؿ الشاعر:

 وما لي ال أحمد شيعة
 

 وما لي إال مشعب الحق مشعب



 
على فأمر تعالى أقل من النصف ثم خيره تعالى بين ىذا الذي ىو أقل من النصف وبين الزيادة 
 النصف، فال يدخل النصف في القياـ، وال يكوف في ذلك بياف ىل النصف قليل أو كثير.

وقيل: النصف بدؿ من إال قلياًل، فكأنو تعالى قاؿ: قم نصف الليل، ثم خير بين النقصاف من 
ىذا النصف وبين الزيادة عليو، فجعلو مخير بين ثالثة أمور وىي النصف ودونو وفوقو، وجعل 

ياًل بالنظر إلى الكل مجازًا، والنصف للمساواة حقيقة، وقد يضرب وإف زاد أو نقص، النصف قل
 قاؿ الشاعر:

 إذا مت كاف الناس نصفاف شامت
 

 وآخر مثن بالذي كنت أصنع
 

وقيل: يجوز أف يكوف الضمير إلى األقل إذا ابدلت النصف من الليل، فيكوف الضمير في منو 
الى أمره أف يقـو أقل من النصف وىو الثلث مثاًل، ثم خيره بين وعليو راجعاً إلى األقل فكأنو تع

 النقصاف من ىذا الثلث أو الزيادة عليو، فيكوف مخيراً بين الثالثة.
قيل: ويجوز أف يجعل نصف بدؿ من قولو إال قليال، ويقدر أو انقص منو قلياًل، وذلك القليل 

فيكوف مخيراً بين الربع والثلث  نصف وىو الربع، أوزد على ىذا القليل الذي ىو الربع،
 والنصف، وىذا بناء على أف االسشتثناء من كل ليلة.

 وقيل: االستثناء القليل من جملة الليالي.
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 قولو تعالى: }َورَتِّْل اْلُقْرآَف تَػْرتِياًل{
 ىذا أمر بالترتيل.

وؼ، واسباغ الحركات حتى : ىو القراءة على ترتيل وتؤدة وتبيين للحر -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل
يجيء المتلو منها شبيهاً بالثغر المرتل وىو المفلح المشبو بنور األقحواف، وال يسرده سردًا، 

( وشر القراءة الهذرمة، وذلك بأف 1شر السير الحقحقة ) -رضي اهلل عنو-وفي كالـ عمر 
قراءة رسوؿ اهلل عن  -رضي اهلل عنها-يشبو المتلو في تتابعو الثغر األلص، وسئلت عائشة 

 فقالت: ال كسردكم ىذا، لو أراد السامع أف يعد حروفو لعدىا، وقد فسر التنزيل بالتفهم.
وفي عين المعاني عن أبي بكر بن طاىر يدبر في لطائف خطابو، وطالب نفسك بالقياـ في 



 أحكامو، وعليك تفهم معانيو وسرؾ باإلقباؿ عليو.
رأ وارؽ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإف منزلك عند وفي الحديث: ))يقاؿ لقارئ القرآف اق

 آخر آية تقرأىا((
 فهذه ثمرة من ىذه اآلية، وقد أكد اهلل تعالى األمر بالترتيل لقولو: }تَػْرتِياًل{

 وللقراءة آداب في كتب الحديث:
 منها التفهم والتدبر، والخشوع والبكاء والتباكي.

 ْيِل ِىَي َأَشدُّ َوْطئاً َوَأقْػَوـُ ِقياًل، ِإفَّ َلَك ِفي َالنػََّهاِر َسْبحاً َطِوياًل{قولو تعالى: }ِإفَّ نَاِشَئَة اللَّ 
المعنى أف ناشئة الليل قيل أراد ما ينشأ من منامها أف ينهض فيكوف المراد ما ينسى من 

 النفوس.
 وقيل: أراد ما ينشئ من العبادة.

عمير رجل قائم من أوؿ الليل أتقولين لو لما قاؿ لها عبيد بن  -رضي اهلل عنها-وعن عائشة 
، ففسرت الناشئة بالقياـ عن المضجع أو  قاـ ناشئة؟ قالت: إال إنما الناشئة القياـ بعد النـو

 العبادة التي تنشأ بالليل، أي تحدث.
 وقيل: أراد ساعات الليل كلها؛ ألنها تحدث واحدة بعد أخرى.

يصلي بين المغرب والعشاء ويقوؿ: أما سمعتم  أنو كاف -رضي اهلل عنو-وعن علي بن الحسين 
 قوؿ اهلل تعالى: }ِإفَّ نَاِشَئَة اللَّْيِل{ ىذه ناشئة الليل.

 وعن ابن كيساف ناشئة الليل القياـ آخر الليل.
__________ 

 ( ػ أرفع السير وأتعبو تمت1)
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العشاء اآلخرة عن وقيل: فما قمت من الليل فهو ناشئة عن عكرمة، وقيل: ما كاف بعد 
 الحسن، وقتادة.

 وقولو تعالى: }ِىَي َأَشدُّ َوْطئاً{
يعني أثبت مواطأة للقلب واللساف، وقيل: للسمع والبصر، واللساف والقلب، وذلك لفراغ 

 القلب.
 وقيل: أبين للقراءة، وإنما كاف ذلك مخصوصاً لفراغ القلب بالليل من الشواغل.

 يفارؽ لذلك النـو والقياـ من المضاجع.وقيل: لمشقة قياـ الليل؛ ألنو 



 وقولو تعالى: }َوَأقْػَوـُ ِقياًل{
 قيل: أراد أشد مقااًل وأثبت قراءة لهدوء األصوات.

أنو قرأ وأصوب، فقيل لو: يا أبا حمزة إنما ىي وأقـو قيال، فقاؿ:  -رضي اهلل عنو-وعن أنس 
 إف أقـو وأصوب واىنأ واحد.

كاف يقرأ فحاسوا بخاء غير معجمة فقيل لو: إنما ىي فجاسوا   وروي عن أبي سرار الغنوي أنو
بالجيم فقاؿ: جاسوا وحاسوا واحد، وفي كالـ ىذين إشارة إلى قوؿ أبي حنيفة أف العبرة 

 بالمعنى وأنو إذا قرأ في الصالة بالفارسية وىو يحسن العربية صح ذلك.
َهاِر َسْبحاً َطِوياًل{  وقولو: }ِإفَّ َلَك ِفي اَلنػَّ

 ي أشغاالً كثيرة تشغل قلبك، وتقطعك عن العبادة بخالؼ الليل.أ
 وثمرة ذلك تفصيل العبادة بالليل والترغيب في تفريغ القلب عن االشتغاؿ حاؿ العبادة.

 قولو تعالى: }َواذُْكِر اْسَم رَبَّْك{
 في ذلك أقواؿ للمفسرين:

لتوحيد والعدؿ، والنبوات وسائر األوؿ: أنو أراد بالذكر ما يرجع إلى االعتقاد، وىو اعتقاد ا
 أصوؿ الدين، فيكوف أمر وجوب، وذلك ال يجوز خلوه عن القلب ساعة إال لسهو أو نسياف.

 وقيل: أراد ذكر اهلل باللساف في الصالة.
وقيل: أراد إذا ابتدأت القرآف فاقرأ بسم اهلل الرحمن الرحيم، وقيل: أراد ذكره في عمـو 

كاف من ذكر طيب بتسبيح وتهليل، وتكبير وتحميد، وتوحيد   األوقات، وىو يتناوؿ كل ما
 وصالة، وتالوة قرآف ودراسة علم، أو غير ذلك مما كاف رسوؿ اهلل يستغرؽ بو أوقاتو.

 وقولو تعالى: }َوتَػَبتَّْل ِإلَْيِو تَػْبِتياًل{
 أي انقطع إليو، وقيل: أخلص لو عن ابن عباس.
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 ع اليدين في الصالة عن محمد بن علي.وقيل: توكل عليو، وقيل: ارف
 وقيل: التبتيل رفض الدنيا وما فيها والتماس ما عند اهلل.

وقيل: ما داـ على اإلخالص فهو متبتل، وإف كاف في المكاسب المناجاة، وما ورد من النهي 
 العذراء البتوؿ. -رضي اهلل عنها-عن التبتل فالمراد بذلك ترؾ التزوج، ولهذا سمية مريم 

 قولو تعالى: }فَاتَِّخْذُه وَِكياًل{و 
 قيل: حافظاً، وقيل: وكفيالً بما وعد.



 قولو تعالى: }َواْصِبْر َعَلى َما يَػُقوُلوَف َواْىُجْرُىْم َىْجراً َجِمياًل{
 قيل: اصبر على أذاىم لك وعلى ما يقولوف من شاعر كاذب ساحر.

 وقيل: على ما يقولوف من الكفر.
 ْرُىْم َىْجراً َجِمياًل{وقولو تعالى: }َواْىجُ 

 أف يجانبهم بقلبو وىواه، ويخافهم مع حسن المخالقة، والمداراة واإلغضاء، وترؾ المكافأة.
 إنا لنكشر في وجوه قـو ونضحك إليهم، وإف قلوبنا لتقليهم -رضي اهلل عنو-وعن أبي الدرداء 

 ب إلى الحاجة.وقيل: منسوخ بآية السيف، وقيل: ىذا أمر بالدعاء بالرفق ليكوف أقر 
ِذيَن َمَعَك قولو تعالى: }ِإفَّ رَبََّك يَػْعَلُم َأنََّك تَػُقوـُ َأْدَنى ِمْن ثُػُلَثي اللَّْيِل َوِنْصَفُو َوثُػُلَثُو َوطَائَِفٌة ِمَن الَّ 

ُر اللَّْيَل َوالنػََّهاَر َعِلَم َأْف َلْن ُتْحُصوُه فَػَتاَب َعَلْيُكْم فَاقْػَرُءوا مَ  ا تَػَيسََّر ِمَن اْلُقْرآِف َعِلَم َأْف َواللَُّو يُػَقدّْ
َسَيُكوُف ِمْنُكْم َمْرَضى َوآَخُروَف َيْضرِبُوَف ِفي اأَلْرِض يَػْبتَػُغوَف ِمْن َفْضِل اللَِّو َوآَخُروَف يُػَقاتُِلوَف ِفي 

َر ِمْنُو َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َوآُتوا الزََّكاَة وَ  َأْقِرُضوا اللََّو قَػْرضاً َحَسناً َوَما تُػَقدُّْموا َسِبيِل اللَِّو فَاقْػَرُءوا َما تَػَيسَّ
ْغِفُروا اللََّو ِإفَّ اللََّو َغفُ   وٌر رَِحيٌم{أِلَنْػُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اللَِّو ُىَو َخْيراً َوَأْعَظَم َأْجرًا َواْستػَ
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على ثلثي الليل، فيكوف األدنى من قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو نصفو وثلثو بالجر عطفاً 
ىذه األجزاء الثالثة، كأنو قاؿ: أدنى من ثلثي الليل، وأدنى من نصفو وأدنى من ثلثو، وقرأ 

 الباقوف بالنصب على تقدير تقـو نصفو وثلثو، واألدنى على ىذه القراءة مختص بثلثي الليل.
 ة اجتماعها في ليلة واحدة.قاؿ في التهذيب: والبد أف يكوف في لياؿ مختلفة، واالستحال

 قيل: كاف ذلك واجباً عن الحسن وجماعة.
 وقيل: كاف نفاًل عن أبي علي، ولذلك خص بعضهم ولم يعم.

 وقولو تعالى: }فَػَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاآلَف بَاِشُروُىنَّ{
يجعلو فرضاً عن أبي ومعناه رفع التبعية كما ترفع التبعة عن التائب، وقيل: جعلو تطوعاً ولم 

 علي.
وقيل: نسخو عنكم فال يوجبو عليكم عن أكثر المفسرين أف القياـ المتقدـ في قولو تعالى: 

 }ُقِم اللَّْيَل{ الصالة.
 وعن أبي مسلم تالوة القرآف.

 وقولو تعالى: }فَاقْػَرُءوا َما تَػَيسََّر ِمَن اْلُقْرآِف{
ىل أراد الصالة والتالوة، فقاؿ أبو علي: إنو اختلف المفسروف ىل ىذا أمر ندب أو للوجوب و 



 أمر ندب كما تقدـ، ولذلك خص بعضهم.
وقيل: أمر للوجوب عن الحسن وجماعة، وىذا أظهر؛ ألف قولو تعالى: }فَاقْػَرُءوا َما تَػَيسََّر ِمَن 

 اْلُقْرآِف{ لم يخص.
بجزء منها كما عبر عنها  وأما ىل المراد الصالة أو التالوة فقيل: أراد الصالة؛ ألنو يعبر عنها

 بالقياـ والركوع والسجود، فيكوف المعنى فصلوا ما تيسر عليكم، ولم يتعذر من صالة الليل.
 : وىذا ناسخ لألوؿ، ثم نسخ جميعاً بالصلوات الخمس.-رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل

 وقيل: أراد قراءة القرآف وتالوتو.
 واختلفوا في الُمَيسَّر على أقواؿ:

كل القرآف ذكره في عين المعاني ، قاؿ الضحاؾ: ؛ألنو يسير لقولو تعالى: }َوَلَقْد   فقيل: أرد
 َيسَّْرنَا اْلُقْرآَف لِلذّْْكِر{ وعن جوبير ثلثو.

 وعن السدي: مائتا آية.
وعن ابن عباس: مائة بالليل ومائة بالنهار، أبو خالد ثالث آيات كأقصر سورة، ويكوف األمر 

 اني.للندب ىذا من عين المع
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 وعن الحسن: من قرأ في ليلو مائة آية لم يحاجو القرآف.
 وعن كعب: من قرأ في ليلو مائة آية، كتب من القانتين.

 وعن سعيد بن جبير: خمسوف آية.
 وعن أبي علي: أراد السور القصار، وقيل: ما تيسر من غير تقدير، وىذا قوؿ من يجعلو ندباً.

 و القراءة في الصالة،وقيل: ذلك للوجوب وأراد ب
 وتظهر أحكاـ:

 األوؿ: قراءة فاتحة الكتاب ال تعين في الصالة عند أبي حنيفة.
 ، والمؤيد باهلل والشافعي: إنها تعين،-عليو السالـ-وقاؿ الهادي 

 وسبب الخالؼ أف أبا حنيفة تعلق بأمرين:
آِف{ فخير تعالى، وذلك إنما تجب في األوؿ: ظاىر قولو تعالى: }فَاقْػَرُءوا َما تَػَيسََّر ِمَن اْلُقرْ 

 الصالة.
األمر الثاني: أنو قد جاء في األثر أنو قاؿ لمن علمو الصالة: ))ثم اقرأ ما تيسر معك من 

 القرآف((



 وتمسك اآلخروف بأخبار :
: )) ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة -عليو السالـ-منها حديث عبادة بن الصامت عنو أنو قاؿ 

 ( ىكذا في السنن.الكتاب فصاعدًا(
وحديث أبي ىريرة قاؿ: قاؿ : ))من صلى صالة ال يقرأ فيها بأـ القرآف فهي خداج فهي خداج 

 فهي خداج غير تماـ(( ىكذا في السنن.
قاؿ في الشرح: وعن أبي سعيد الخدري قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل : ))مفتاح الصالة الطهور، 

 صالة ال تقرأ فيها الفاتحة وقرآف معها((. وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم وال تجزي
 وعن أبي ىريرة أمرني رسوؿ اهلل أف ال صالة إال بفاتحة الكتاب، فما زاد.

وروي: ))ال صالة إال بفاتحة الكتاب، وشيء معها(( وألنو قرأىا وقد قاؿ: ))صلوا كما رأيتموني 
 أصلي(( وألف فعلو بياف للمجمل الواجد.

 يقبل خبر الواجٍد في قراءة الفاتحة؛ ألنو ال ينسخ القرآف، أجيب بوجوه:قاؿ بعض المعتزلة: ال 
األوؿ: أف ذلك ليس بنسخ بل الخبر اقتضا وجوب القراءة بالفاتحة، واآلية خيرت في الزائد 

 عليها، كأنو قاؿ: اقرؤا الفاتحة وما تيسر من غيرىا.
أراد بذلك في الخطبة فإنو يخير في قراءة ما الثاني: أف قولو تعالى: }َما تَػَيسََّر ِمَن اْلُقْرآِف{ 

 شاء.
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الثالث: أف المراد بذلك إذا كاف ال يحسن، واختلفت الحنفية في قدر المتيسر، فعن أبي حنيفة 
 تجزي آية واحدة طويلة كانت أو قصيرة.

وروي عنو أنو يقرأ آية طويلة كآية الدين أو ثالث قصارى، وىو قوؿ أبي يوسف ومحمد 
 ،حجتهم األخذ بظاىر اآلية. حجتنا األخبار.

الحكم الثاني: وحوب القراءة في الصالة، وىذا مذىبنا واألكثر عن أبي حنيفة والشافعي ، 
 وجمهور الفقهاء، وأخذ ذلك من اآلية واألخبار.

 وعن ابن علية، والحسن بن صالح: أنها ال تجب.
 قاؿ في النهاية: وىذا رواية عن عمر.

س ال تجب في السرية، واحتج أنو لم يقرأ في السرية، وأخذ الجمهور بحديث وعن ابن عبا
حباف أنو صلى اهلل عليو كاف يقرأ في صالة الظهر، قيل لو: فبأي شيء عرفتم قراءتو؟ قاؿ: 

 باضطراب لحيتو.



الحكم الثالث: تكرر القراءة، فمذىب الهادي والمؤيد باهلل وىو قوؿ الحسن وداود أنها 
 ف األمر ال يتكرر، ومن أتى بالفاتحة وقرآف معها، فقد خرج عن عهدة األمر.التكرر؛ أل

 وقاؿ الشافعي: تجب الفاتحة في كل ركعة.
 وقاؿ أبو حنيفة، وزيد بن علي والناصر: القراءة في األولتين.

وقاؿ مالك: في األكثر حجة الشافعي أنو قاؿ لمن علمو الصالة: ))ثم اقرأ ذلك في كل 
 ركعة((.

: في الخبر ما يقتضي أف ذلك مستحب؛ ألنو قاؿ: فما نقصت من ذلك قائماً بنقصو من قلنا
 صالتكم.

 وقولو : ))في كل ركعة قراءة(( أراد أنها محل للقراءة.
 (1وأما شبهة أبي حنيفة ، والناصر، وزيد بن علي، في كونهم أوجبوا في األولتين )

َمْرَضى َوآَخُروَف َيْضرِبُوَف ِفي اأَلْرِض يَػْبتَػُغوَف ِمْن َفْضِل اللَِّو قولو تعالى: }َعِلَم َأْف َسَيُكوُف ِمْنُكْم 
 َوآَخُروَف يُػَقاتُِلوَف ِفي َسِبيِل اهلل{

 ىذا بياف وجو التخفيف، ولو ثمرتاف:
 األولى: المباح والطاعة سواء في سبب الرخصة؛ ألنو تعالى جعل الجهاد والسفر للتجارة سواء.

 لجهاد؛ ألف كسب الحالؿ جهاد.وقيل: إنما جعلو كا
__________ 

 ( ػ بياض في األصلين قدر سطر1)
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: أيما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن -رضي اهلل عنو-وعن عبد اهلل بن مسعود 
 (1المسلمين صابراً محتسباً فباعو بسعر يومو كاف عند اهلل من الشهداء. )

: ما خلق اهلل موتة أموتها بعد القتل في سبيل اهلل أحب -ورضي اهلل عن-وعن عبد اهلل بن عمر 
 (2إليَّ من أف أموت بين شعبتي رحل أضرب في األرض أبتغي من فضل اهلل. )

 الثمرة الثانية: إباحة التجارة والتكسب.
 وقولو تعالى: }فَاقْػَرُءوا َما تَػَيسََّر ِمْنُو{

 تياطهم.قاؿ في عين المعاني: كرر األمر بالتخفيف لشدة اح
 وقولو تعالى: }َوَأِقيُموا الصَّاَلَة{

 يعني الواجبة، وذلك بفعلها في أوقاتها بشروطها.



 وقولو تعالى: }َوآُتوا الزََّكاَة{
يعني الواجبة، وقيل: الصدقة صدقة الفطر؛ ألنو لم يكن بمكة زكاة، وإنما وجب بالمدينة، ومن 

 فسر بالصدقة الواجبة جعل آخر السورة مدنياً.
قولو تعالى: }َوَأْقِرُضوا اللََّو قَػْرضاً َحَسنًا{ قيل: أرادوا بالقرض الصدقة، ويجوز أف يريد الصدقة و 

الواجبة، وأف يريد جميع الصدقات، ويجوز أف يريد جميع ما يفعل من الخير والحسن، أف 
 يكوف من غير مّنة وال أذى، أف يكوف من جيد الماؿ دوف رديئو.

 دقة المصرؼ.وقيل: باإلخالص، ومصا
وفي عين المعاني: الفرض: النوافل، وقيل: النفقة على األىل، وقيل: سبحاف اهلل، والحمد هلل، 

 وال إلو إال اهلل، واهلل أكبر.
ُموا أِلَنْػُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه{  وقولو تعالى: }َوَما تُػَقدّْ

__________ 
ل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين المحقق األردبيلي : أيما رج -( ػ زبدة البياف 1)

القرطبي : أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة  - 19تفسير القرطبي ج -،  96صابرا محتسبا ص 
 ، 56من مدائن المسلمين صابرا محتسبا ص 

، ) وآخروف يضربوف في  170الشيخ الطبرسي : ص  - 10تفسير مجمع البياف ج -( ػ 2)
عمر : ما خلق اهلل موتة أموتها بعد القتل في سبيل اهلل ، أحب إلي  األرض ( اآلية . وقاؿ ابن

 من أف أموت بين شقي رحل ، أضرب في األرض ، أبتغي من فضل اهلل .
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 قاؿ الحاكم: في ذلك داللة على قوؿ أبي ىاشم في الموازنة، خالؼ قوؿ أبي علي باإلحباط.
 وقولو تعالى: }َواْستَػْغِفُروا اللََّو{

 قاؿ الحاكم: دؿ على وجوب االستغفار؛ ألف المكلف قل ما يخلو من التقصير.
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 سورة المدثر
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ثػُّْر، ُقْم فَأَنِذْر، َورَبََّك َفَكبػّْْر، َوثَِياَبَك َفَطهّْْر، َوالرُّْجَز فَاْىُجْر، َوالَ َتْمُنْن  قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها اْلُمدَّ



 َتْكِثُر، َوِلَربَّْك فَاْصِبْر{َتسْ 
 ىذه أوامر ستة ، وثمرة ذلك يظهر في شرح المعنى.

ثػُّْر{ المدثر ىو: البس الدثار وىو: الثوب الذي فوؽ الشعار، والشعار  قولو تعالى: }يَاَأيػَُّها اْلُمدَّ
 ((.: ))األنصار شعار، والناس دثار-عليو السالـ-ىو: الثوب الذي يلي الجسد، ومنو قولو 

رجع إلى  -عليو السالـ-قيل: ىذه أوؿ سورة نزلت من القرآف، وذلك أنو لما رأى جبريل 
ثػُّْر{.  خديجة وقاؿ: ))دثروني، دثروني(( فنزؿ جبريل وقاؿ: }يَاَأيػَُّها اْلُمدَّ

َرْأ بِاْسِم رَبَّْك الَِّذي َخَلَق إلى قولو: َما َلْم يَػْعَلْم{ و  لهذا ثمرات وعن أبي ىريرة: أوؿ ما نزؿ }اقػْ
 ذكرىا الحاكم، وىو أنو يجوز أف ينادى بغير اسمو مما ال استحقاؽ فيو.

قاؿ: وىذا منو تعالى تلطف، فأما غيره فال يجوز أف يدعوه إال بأحسن صفاتو وأسمائو، فيقوؿ: 
 يا نبي اهلل، يا رسوؿ اهلل.

ميم، والمراد أنذر الكفار وقولو تعالى: }ُقْم فَأَنِذْر{ يعني قم من مضجعك، أو قم قياـ عـز وتص
من عذاب اهلل إف لم يؤمنوا، ولهذا ثمرات وىي: وجوب األمر بالمعروؼ، والتخويف من 

 المخالفة بما أمكن.
 وقولو تعالى: }َورَبََّك َفَكبػّْْر{
 في ذلك قوالف للمفسرين:

وصف األوؿ: أنو أراد بالتكبير التعظيم، والتنزيو عما ال يليق بو، والمعنى خص ربك بال
 بالكبرياء.

 ويروى أنها لما نزلت قاؿ: اهلل أكبر وكبّرت خديجة.
والثاني: أنو أراد تكبير الصالة، فالواجب في الصالة من التكبير، وىو تكبيرة االفتتاح ال غير 

عند جمهور العلماء من األئمة والفقهاء، واستدلوا على ذلك بأنو قاؿ: ))تحريمها التكبير، 
وبأنو قاؿ لمن علمو الصالة: ))توضأ كما أمرؾ اهلل إلى أف قاؿ: ثم استقبل وتحليلها التسليم(( 

 القبلة وقل اهلل أكبر((.
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وقاؿ الزىري وغيره من نفاة األذكار: ال يجب شيء من األذكار، وتنعقد الصالة بالنية، 
 وشبهتهم القياس على األذكار التي ليست بواجبة.

 جمعوا على خالفو، واإلجماع حجة.قاؿ في الشرح: وىذا قوؿ قد أ
: ))صلوا كما رأيتموني -عليو السالـ-وقاؿ أحمد بن حنبل: يجب تكبير النفل أيضاً، لقولو 



 أصلي، وخذوا عني مناسككم((.
 قلنا: لو كاف واجباً ألمر بو من علمو الصالة.

 للنفل.لم يتم التكبير، يعني لم يكبر  -عليو السالـ-قاؿ في النهاية: وقد روي أنو 
 وقاؿ سعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز: إنو ال يكبر إال عند االفتتاح.

 وروي عن عمر أنو كاف ال يكبر للنفل إذا صلى وحده، فكأنو عند ىؤالء إلشعار المؤمنين،
 واختلف العلماء ىل تنعقد الصالة بغير لفظ التكبير أـ ال؟

  ومالك: ال تنعقد إال بقولو: اهلل أكبر.فالذي خرجو المؤيد باهلل وىو قوؿ المنصور باهلل
 وقاؿ الشافعي: بقولو: اهلل أكبر، واهلل أكبر.

 وقاؿ أبو يوسف: بقولو: اهلل أكبر، واهلل الكبير.
 وقاؿ أحمد بن يحيى، وابو العباس ، وأبوطالب: بما فيو أفعل التفصيل مثل اهلل أجل.

 وقاؿ أبو طالب: وبالتهليل.
 حنيفة، ومحمد: بما فيو ذكر اهلل.وقاؿ زيد بن علي وأبو 

وسبب الخالؼ ىل نحن متعبدوف باللفظ والمعنى، ومن الحجة لمن عم قولو تعالى في سورة 
 سبح: }َوذََكَر اْسَم رَبِّْو َفَصلَّى{ فجعلو مصلياً عقب الذكر، ولم يفصل.

 قلنا: ىذا ذكر خارج من الصالة.
 وقولو تعالى: }َوثَِياَبَك َفَطهّْْر{

 مر ثابت، وفي ذلك أقواؿ للمفسرين:ىذا أ
األوؿ: أف المراد طهارة الثياب من النجاسة للصالة، وىذا ىو الذي احتج بو األئمة لطهارة 

الثوب من النجس للصالة، قالوا: ألنو قد يثبت أنو ال يجب تطهيره من النجس لغير الصالة، 
اء من أبي حنيفة وأصحابو ، فلم يبق إال تطهيره من النجس للصالة، وىذا قوؿ جمهور العلم

 والشافعي، ولهذا قاؿ لعمار: ))إنما تغسل ثوبك من البوؿ والغائط، والمني والدـ، والقيء((.
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 وقاؿ في دـ الحيض: ))حتيو ثم اقرضيو، ثم اغسليو بالماء((.
 وحكي عن ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن جبير جواز الصالة في الثوب النجس.

م ما روي أنو خلع نعليو وىو في الصالة، فخلع القـو نعالهم وىم في الصالة، فلما وشبهته
سلم من صالتو سألهم لم خلعوا؟ فقالوا: رأيناؾ خلعت فخلعنا، فقاؿ: ))إف جبريل أعلمني أف 

 فيهما قذرًا(( فلو كاف الطهارة من النجس واجبة في الصالة الستأنف الصالة،



طرح عليو المشركوف سلي الجزور بالدـ والقرب  -عليو السالـ- واحتجوا أيضاً بما روي أنو
 فلم يخرج من الصالة.

وحكي في النهاية قوالً لمالك وأصحابو أنها غير شرط في الصالة، ورواية عن مالك وأصحابو 
ىي فرض مع الذكر، وأىل المذىب يدعوف اإلجماع في الكثير، ويجعلوف خالؼ من خالف 

 منقرضاً.
: طهارة الثياب شرط في صحة الصالة، وفي غير الصالة الطهارة مستحبة، قاؿ جار اهلل

 والمؤمن الطيب قبيح بو أف يحمل خبثاً.
قاؿ الحاكم: الحمل على طهارة الثياب من النجاسة ىو الحقيقة، والعدؿ عنها مع اإلمكاف 

 تعسف أو توسع.
ب، وجرىم الذيوؿ، وذلك مما وقيل: ىذا أمر بتقصير الثياب، ومخالفة العرب في تطويلهم الثيا

 ال يؤمن معو إصابة النجاسة.
وقيل: ىو أمر بتطهير النفس مما يستقذر من األفعاؿ، ويستهجن، ولهذا يقاؿ: فالف طاىر 

 الثياب، وطاىر الجنب إذا وصف بالنقاء من المعائب، ويقاؿ: فالف دنس الثياب للعاذر.
 لشاعر:وقيل: طهرىا من لبسها على معصية أو عذر، قاؿ ا

 فإني بحمد اهلل ال ثوب فاجر
 

 لبست وال من عذرة أتقنع
 

 وقيل: المعنى طهر ثيابك من الذنوب عن ابن عباس، وقتادة، وإيراىيم والضحاؾ، والزىري.
وقيل: المعنى طهر نفسك من المعاصي فكنى بالثياب عنها؛ ألنها تشتمل عليها، ولهذا قاؿ 

 عنترة:
 فشككت بالرمح األصم ثيابو

 
 س الكريم على القنا بمحـرلي
 

 وقيل: أراد خلقك فحسن عن الحسن، ومحمد بن كعب.
 وقيل: أراد قلبك وبيتك فطهر.
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وفي عين المعاني عن مجاىد: المعنى طهر عملك، ومنو الحديث: ))يحشر المؤمن في ثوبيو 
 اللذين مات فيها(( أي عملو الخبيث والطيب.

 وقيل: أدب أىلك.
 : }َوالرُّْجَز فَاْىُجْر{وقولو تعالى

 ىذا أمر رابع، وفي ذلك أقواؿ للمفسرين:
األوؿ: أف المراد اجتنب النجاسات والزاي بدؿ من السين، وقد يستدؿ بها أنو ال يجوز 

عليو -االنتفاع بشيء من النجس في استعماؿ وال استهالؾ، كما ىو ظاىر قوؿ الهادي 
ن االنتفاع في االستهالؾ قريب من خالؼ اإلجماع؛ ، لكن قد ذكر الفقيو أف المنع م-السالـ

في األحكاـ أنو ال ينتفع  -عليو السالـ-ألف عادة المسلمين جارية بذلك، وقد ذكر الهادي 
 بالنجس في رطب وال جاؼ.

وقاؿ المنصور باهلل: ينتفع بجلود الثعالب في الجاؼ، وقد أشار إليو ط في عظم الفيل، فقاؿ: 
 اف الرطبة.ال يستعمل في األدى

 وقاؿ أبو حنيفة: شعر الخنزير نجس، ويجوز االنتفاع بو.
وقاؿ القاسم: ترؾ الخرز بو أفضل، والذي صحح للمذىب أنو ال يجوز االنتفاع بشعره، وىو 

 قوؿ الشافعي وأبويوسف.
وقاؿ المنصور باهلل في جلود ذبائح الكفار أنها نجسة ال تطهر بالدباغ، ويجوز االنتفاع بها من 

 ير الترطب.غ
وحجة من منع قولو تعالى: }َوالرُّْجَز فَاْىُجْر{ وقولو : ))ال ينتفع من الميتة بإيهاب وال 

 عصب((.
 ( .1وحجة من جوز )

بريئا  -عليو السالـ-وقيل: اجتنب الشرؾ عن الضحاؾ، والمعنى الثبات على ىجره؛ ألنو كاف 
 منو

 وقيل: اجتنب الشيطاف عن األصم.
 الكلبي، أي اىجر ما يؤدي إليو من األعماؿ. وقيل: العذاب عن

 وقيل: كاف عند البيت صنماف، فقاؿ تعالى: }َوالرُّْجَز فَاْىُجْر{.
 وقيل: جانب كل خلق قبيح.

 وقيل: أسقط حب الدنيا من قلبك، وأنو رأس كل خطيئة.
 وقولو تعالى: }َوالَ َتْمُنْن َتْسَتْكِثُر{

 اؿ:اختلف المفسروف في معنى ذلك على أقو 
__________ 



( ػ بياض في )ب( قدر سطر وفي )أ(أثبت بخط مختلف ما لفظو : قولو :ىال انتفعتم بإىابها 1)
 وقولو :وأيما إىاب دبغ فقد طهر وقولو : دباغها طهورىا
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األوؿ: أف المعنى ال تعط شيئاً لتناؿ أكثر منو، وىذا مروي عن ابن عباس، وإبراىيم، 
 ومجاىد. والضحاؾ، وقتادة،

 وفي ىذا وجهاف: -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل 
األوؿ: أف يكوف النهي للتنزيو وإال فهو جائز، وقد جاء في الحديث: ))المستغزر يثاب من 

 (1ىيبتو((. )
الثاني: أف يكوف ىذا النهي خاصاً لرسوؿ اهلل ؛ ألف اهلل تعالى اختار لو أشرؼ اآلداب وأحسن 

 اآلخالؽ.
 الحراـ الذي يعطي شيئاً لطلب أف يعطى أكثر منو عن الضحاؾ، وأبي مسلم. وقيل: أردا الربا

 وقيل: ال تمن على اهلل بعملك فتستكثره، عن الحسن.
 وقيل: ال تكثرف عملك في عينيك فإنو قليل باإلضافة إلى نعم اهلل عليك، عن الربيع.

 وقيل: ال تقصر في عملك مستكثرًا لطاعتك، عن مجاىد.
 بما أعطيت وتراه كثيرًا.وقيل: ال تمن 

 قولو تعالى: }َوِلَربَّْك فَاْصِبْر{
 قيل: يعني على إيذاء المشركوف.

 وقيل: على ما يعطى حتى يكوف المنونة من اهلل تعالى.
 وقيل: على ما كفت، وقيل: على المعاصي والطاعات والمصائب.

 وقيل: على مجاىدة الكفار،
 وقد ظهرت الثمرة في التفسير

 ى: }قَاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلّْيَن، َوَلْم َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكيَن{قولو تعال
 في ذلك داللة على أف الكافر مخاطب بالشرائع كما نقوؿ نحن والشافعي خالؼ أبي حنيفة.

__________ 
، في الحديث  209جار اهلل الزمخشري : ص  - 1( ػ الفايق في غريب الحديث ج1)

ثاب من ىبتو . الجانب : الغريب . والمستغزر ، من استغزر الرجل : إذا الجانب المستغزر ي
 طلب أكثر ما أعطى .



البن منظور : وقاؿ بعض التابعين: الجانُب الُمْستَػْغِزُر يثاب من  22ص:  5لساف العرب ج: 
يب الذي ىبتو؛ الُمْستَػْغِزُر: الذي يطلب َأكثر مما يعطي، وىي الُمغاَزرة؛ ومعنى الحديث َأف الَغر 

ال قرابَة بينو وبينك ِإذا َأىدى لك شيئاً يطلب َأكثر منو فِإنو يثاب ِمْن َىِديّْتِو، َأي َأْعِطو في 
 مقابلة ىديتو.
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 سورة القيامة واإلنساف
 سورة القيامة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قولو تعالى: }َوالَ أُْقِسُم بِالنػَّْفِس اللَّوَّاَمِة{

 في ذلك وجوه:
 أحدىا: أنو أراد التي تلـو نفسها على التقصير.

: إف المؤمن ال تراه إال الئماً لنفسو، وإف الكافر يمضي قدماً ال -رضي اهلل عنو-وعن الحسن 
 يعاتب نفسو.

وثمرة ىذا البعث على أف اإلنساف يعد على نفسو ذنوبو ليلـو نفسو، وقد فسرنا بو، أراد نفس 
 وامة لفعلو الذي كاف سبب خروجو من الجنة.؛ ألنها ل-عليو السالـ-آدـ 

ـَ َوَأخََّر{ يعني بما قدـ من أعمالو وأخر من آثاره.  قولو تعالى: }يُػَنبَّأُ اإِلنَساُف يَػْوَمِئٍذ ِبَما َقدَّ
 وثمرتو: أنو يلحق اإلنساف الثواب بعد موتو، بما تقدـ بسببو في حياتو.

 ِو َبِصيَرٌة{قولو تعالى: }َبِل اإِلنَساُف َعَلى نَػْفسِ 
يعني شاىدة على فعلو، وىذا نظير قولو تعالى: }َكَفى بِنَػْفِسَك اْليَػْوـَ َعَلْيَك َحِسيبًا{، وقد 

استثمر من ىذا أف إقرار اإلنساف على نفسو حجة يحكم بها عليو في الدنيا؛ ألف اهلل تعالى 
 جعل شهادة المرء على نفسو حجة يحكم بها عليو في اآلخرة.

 
 أتىسورة ىل 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ـَ َعَلى ُحبِّْو ِمسْ  ِكيناً قولو تعالى: }يُوفُوَف بِالنَّْذِر َوَيَخاُفوَف يَػْوًما َكاَف َشرُُّه ُمْسَتِطيرًا، َويُْطِعُموَف الطََّعا

ُشُكورًا، ِإنَّا َنَخاُؼ ِمْن رَبػَّْنا يَػْوماً  َويَِتيماً َوَأِسيرًا، ِإنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِو اللَِّو الَ نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوالَ 
ا َجنًَّة َعُبوساً َقْمَطرِيرًا، فَػَوقَاُىُم اللَُّو َشرَّ َذِلَك اْليَػْوـِ َوَلقَّاُىْم َنْضَرًة َوُسُرورًا، َوَجَزاُىْم ِبَما َصبػَُرو 



 َوَحرِيرًا{
 ىذه الجملة لها ثمرات:
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و من مهمات الطاعات؛ ألف اهلل تعالى جعل الوفاء بو سبباً لنيل األولى: فضل الوفاء بالنذر وأن
ًنا َيْشَرُب ِبَها ِعَبادُ   رتبة جليلة، فقاؿ تعالى: }ِإفَّ األَبْػَراَر َيْشَربُوَف ِمْن َكْأٍس َكاَف ِمَزاُجَها َكاُفورًا، َعيػْ

ِر{ إلى آخر الصفة من الخوؼ ليـو كاف اللَِّو يُػَفجُّْرونَػَها تَػْفِجيرًا{ ثم وصفهم فقاؿ: }يُوُفوَف بِالنَّذْ 
شره مستطيرا، وإطعاـ الطعاـ، ولكن اختلف المفسروف ما أريد بهذا النذر، فعن قتادة: المراد 

 أف يتموا ما عليهم من الواجبات كالصالة، والزكاة، والحج ونحوىا.
ي: الوفاء وعن مجاىد: والمراد إذا نذر بطاعة وفى بها، وكذا عن عكرمة، وقد قاؿ الزمخشر 

بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات؛ ألف من وفا بما أوجبو ىو على نفسو 
 لوجو اهلل كاف بما أوجب اهلل عليو أوفى،

-وفاطمة  -عليو السالـ-وما ورد في الحديث في سبب نزوؿ اآلية، وأف ذلك في نذر علي 
يدؿ أف المراد بالنذر المذكور ما  -ـعليهما السال-في مرض الحسن والحسين  -رحمها اهلل

أوجبو اإلنساف على نفسو، ولكن إف كاف النذر شكراً هلل على نعمو، واستجالب لنفع أو 
استدفاعاً لضر، كما ورد في فعل علي وفاطمة، ونذرىما بصـو ثالثة أياـ إف شفا اهلل تعالى 

جماع، وىذا إذا أنذر الحسن والحسين من مرضهما، فالوفاء بذلك واجب، ويدعى أف ذلك إ
 بما لو أصل في الوجوب من صدقة وصالة وصياـ أو نحو ذلك.

أما لو نذر بطاعة ال أصل لها في الوجوب كالتسبيح وزيارة األئمة والصالحين، فهذه مسألة 
 خالؼ،

فالذي أخذ من عمـو قوؿ القاسم والوافي، وأحد قولي المؤيد باهلل أف ذلك يلـز الوفاء بو حيث 
 وفاء بما أصلو الوجوب.يلـز ال

ومن حججهم قولو تعالى في سورة المائدة: }يَاَأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقوِد{ وقولو تعالى في 
 سورة الحج: }َوْلُيوُفوا ُنُذورَُىْم{.
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ُهْم َمْن َعاَىَد اللََّو لَِئْن آتَانَا  ِمْن َفْضِلِو لََنصَّدََّقنَّ َولََنُكوَننَّ ِمَن وأما قولو تعالى في سورة براءة: }َوِمنػْ
وِبِهْم ِإَلى الصَّاِلِحيَن، فَػَلمَّا آتَاُىْم ِمْن َفْضِلِو َبِخُلوا ِبِو َوتَػَولَّوا َوُىْم ُمْعِرُضوَف، فََأْعَقبَػُهْم نَِفاقاً ِفي قُػلُ 

َكانُوا َيْكِذبُوَف{ فأخبر تعالى بوقوع العقاب بنقضو، يَػْوـِ يَػْلَقْونَُو ِبَما َأْخَلُفوا اللََّو َما َوَعُدوُه َوِبَما  
 فهذا المنذور بو لو أصل في الوجوب.

وقاؿ أبو العباس وأبو طالب: وخرجو األزرقي ليحيى، وأحد قولي المؤيد باهلل وأبو حنيفة ال 
؛ ألف ما ال يجب شرعاً ال يجب بالنذر، وألف رجالً نذر إف فتح اهلل مكة أف يصلي في ب يت يلـز

المقدس فقاؿ : ))صل ىاىنا(( وىذا قد كاف أوجب على نفسو المشي إلى بيت المقدس، ولم 
 يأمره بالوفاء.

أما لو نذر بمعصية فمذىبنا وأبي حنيفة وحكاه في النهاية عن سفياف أنو يلـز كفارة يمين ال 
 فعل المعصية.

 ـ شيء.وقاؿ الناصر والصادؽ والباقر واإلمامية ومالك والشافعي: ال يلز 
عن النبي أنو قاؿ:  -رضي اهلل عنها-وسبب الخالؼ: اختالؼ األخبار ففي حديث عائشة 

 ))من نذر أف يطيع اهلل فليطعو ومن نذر أف يعصي اهلل فال يعصو((.
 قاؿ الذين لم يوجبوا الكفارة ىذا يدؿ أال شيء عليو.

وكفارتو كفارة يمين((  وورد حديث عمراف بن الحصين عن النبي : ))ال نذر في معصية اهلل،
، فكاف حجتو لنا، والخبر األوؿ لم ينف الكفارة وإنما نفى فعل المعصية.  وىذا نص في اللزـو

 وىاىنا فروع على المذىب وىو:
 أف يقاؿ: لو فعل الناذر المعصية ىل تسقط الكفارة وإف أثم أـ ال؟

 ،قلنا : في الكافي وأشار إليو في اللمع، وذكر الفقيو أنها تسقط
وذكر السيد ح أنها ال تسقط، والخبر محتمل للقولين، فمن كونو قاؿ: ))فكفارتو(( والكفارة 

 إنما تكوف للمخالفة، احتمل ما قالو في الكافي ، ومن جهة إطالقو، احتمل كالـ السيد.
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جود وأما لو نذر بمباح كأف يقوؿ: عليو دخوؿ السوؽ ونحوه، فأبو العباس وأبوطالب قاال : و 
 النذر كعدمو؛ ألف األصل براءة الذمة.

وقاؿ المؤيد باهلل: يلـز كفارة يمين إف خالف؛ ألنو نذر بما ال يلـز الوفاء بو، فأشبو النذر 
 بالمعصية، وتفصيل مسائل النذر مستنبط من غير ىذه اآلية.

 وقولو تعالى: }َوَيَخاُفوَف يَػْوماً َكاَف َشرُُّه ُمْسَتِطيرًا{



 منتشراً من قولهم: استطار الحريق واستطار الفجر. يعني قاسياً 
ـَ َعَلى ُحبِّْو{  وقولو تعالى: }َويُْطِعُموَف الطََّعا

قيل: أراد على حب اهلل وذلك أال يكوف رياء وال لغرض دنيوي من محبة مدح أو مجازاة، وىذا 
 محكي عن الفضيل بن عياض.

في سورة البقرة: }َوآَتى اْلَماَؿ َعَلى ُحبِّْو{  وقيل: أراد على حب الطعاـ، وىذا نظير قولو تعالى
وقولو تعالى في سورة آؿ عمراف: }َلْن تَػَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تُػْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَف{ واختلفوا، فقيل: أراد 

 اإليثار بو في حالة الجوع والشهوة لو.
 يدؿ عليو. -هما السالـعلي-وىذا مروي عن ابن عباس، وسبب النزوؿ في فعل علي وفاطمة 

 وقيل: المراد على حب الماؿ، وذلك حاؿ الصحة والشح بو ال عند أف ييأس من الحياة.
وقيل: يطعموف من أحب األشياء إليهم كما روي عن الحسن أنو كاف يتصدؽ بالسكر ويقوؿ: 

 أنا أحبو.
 قولو تعالى: }ِمْسِكيناً َويَِتيماً َوَأِسيرًا{

ىل ىو أضعف من الفقير كما ذىب إليو األئمة وأبو حنيفة ومن أىل  المسكين قد تقدـ بيانو
اللغة يونس، وزيد، ويعقوب، وابن دريد، ومن المفسرين أبو مسلم، أو الفقير أضعف منو كما 

 قالو الشافعي وابن األنباري.
وأما اليتيم فهو الطفل الذي ال أب لو؛ ألف الغالب عليو الحاجة فالبد أف يكوف فقيرًا 

 جماع.باإل
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وأما األسير فاختلف المفسروف ما أريد بو فقيل : أريد بو األسير من أىل الحرب وىذا ىو 
يوتى  -عليو السالـ-الظاىر وىو مروي عن الحسن، وقتادة، وأبي علي، وعن الحسن كاف 

 باألسير فيدفعو إلى بعض المسلمين فيكوف عنده اليـو واليومين، ويؤثره على نفسو.
في الكشاؼ: وعند عامة بالعلماء يجوز اإلحساف إلى الكفار في دار اإلسالـ، وال تصرؼ قاؿ 

 إليهم الواجبات.
وعن قتادة: أسيرىم يؤمئذ المشرؾ، وأخوؾ المسلم أحق أف تطعمو، وقيل: ىو األسير من أىل 

 القبلة عن سعيد بن جبير، ومجاىد، وعطاء.
 .وعن أبي سعيد الخدري: ىو المملوؾ والمسجوف

وقيل: األسير المرأة لقولو : ))فإنهن عواف عندكم(( ذكره في عين المعاني، وىو مروي عن أبي 



 حمزة اليماني.
 وقيل: األسير في أيدي الكفار يعطوف في فكاكو.

 وقولو تعالى: }ِإنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِو اللَِّو الَ نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكورًا{
 ف عن اعتقادىم ونيتهم، فأثنى اهلل تعالى عليهم ولم ينطقوا بذلك.قيل: ىذا بيا

 وعند مجاىد: أما أنهم ال يتكلموف ولكنو علمو اهلل فأثنى عليهم، وىكذا عن سعيد بن جبير.
وقيل: يجوز أف يكوف قوالً باللساف منعاً لهم عن المجازاة بمثلو، أو بالشكر؛ ألف إحسانهم 

 يها على ما ينبغي.مفعوؿ هلل، وليكوف ذلك تنب
أنها كانت إذا بعثت بالصدقة إلى بيت تسأؿ الرسوؿ ما قالوا،  -رضي اهلل عنو-وعن عائشة 

 فإذا ذكر دعاء دعت لهم بمثلو، ليبقى لها ثواب الصدقة خالصاً.
 وقولو تعالى: }ِإنَّا َنَخاُؼ ِمْن رَبػَّْنا يَػْوماً َعُبوساً َقْمَطرِيرًا{

 على أف يصفو بصفة أىلو، كما يقاؿ: نهارؾ صائم وليلك قائم. وصف اليـو بالعبوس مجازاً 
وروي أف الكافر يعبس يومئٍذ حتى يسيل من بين عينيو عرؽ كالقطراف، والقمطرير الشديد 

 العبوس.
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، ال إلرادة  قاؿ جار اهلل: يحتمل أف المعنى إحساننا إليكم للخوؼ من شدة ذلك اليـو
ي ىذا إشارة إلى أف من فعل الطاعة لئالً يدخل النار أو ليدخل الجنة مكافأتكم، تم كالمو، وف

 صح ذلك، وىذا قد ذكره المنصور باهلل، والفقيو يحيى بن أحمد.
وقاؿ أبو مضر: ال يجزيو؛ ألف الواجبات وجبت لكونها لطفاً، فقد نوى غير ما وجبت ألجلو، 

 لوجوبها، وىو مع ذلك خائف،واآلية تحتمل أنو لم يفعل الطاعة للخوؼ، ولكن فعلها 
 وقد ظهرت ثمرات :

منها لزـو النذر وىو على ما تقدـ من التفصيل، وبياف ما يؤخذ من اآلية وما يؤخذ من السنة، 
وأنو إنما يفي بما نذر من الطاعة ال من المعصية، فلو نذر بصياـ أياـ النهي كالعيدين وأياـ 

ينعقد نذره، وعندنا والحنفية ينعقد، ويصـو في  التشريق، فعن الناصر والشافعي وزفر أنو ال
 غيرىا.

قاؿ أبو حنيفة وصاحباه والمرتضى وأبوالعباس: وإف صاـ فيها جاز، وصحح أبوطالب أنو ال 
 يجوز.

 حجة الناصر والشافعي أف نذره تعلق بالمعصية.



 حجتنا أنو سمي طاعة ومعصية فيبطل ذكر المعصية، وتصح ذكر الطاعة.
: فصار كما لو قاؿ عليَّ هلل أف أصـو يوماً، وفي ىذا إشارة إلى أنو إذا صاـ في قاؿ في الشرح

 غيرىا لم تجب عليو نية القضاء، وىذا يحتمل.
 وقاؿ اإلماـ يحيى: إف النهي للتنزيو، إذ لو كاف للحظر لم يصح نذره.

عند  قاؿ في التهذيب: وإذا أوجب على نفسو صالة في داٍر مغصوبة يلـز النذر بالصالة
 الجميع.

 ومنها :أف الطاعات البد فيها من اإلخالص في النية هلل، ال لشكر وال لمجازاة.
 قاؿ الحاكم: فإف فعل الصدقة للشكر أو للمجازاة صحت لكن ال يثاب عليها.

ومنها :ما ذكره الحاكم أف صدقة التطوع تصح على وجو اإلباحة وعلى وجو التمليك بخالؼ 
 فيشترط فيو التمليك. الواجب الذي ىو الزكاة

 ومنها :أف اإلطعاـ مع الحاجة يكوف أعظم في الثواب.
 ومنها :أف الصدقة على المسكين واليتيم والفقير لها مزية في الثواب،

 ومنها :أف األسير ممن يتقرب عليو، وقد تقدـ ما قيل فيو.
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فقاؿ: ))غريمك أسيرؾ فاحسن : وقد سمى رسوؿ اهلل الغريم أسيراً -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل
 إليو((.

وأما دفع الزكاة إلى الكافر الحربي وسائر الواجبات فال تجوز باإلجماع، وجوزه العنبري، وقد 
 انقرض خالفو.

وأما إلى فقراء أىل الذمة فال يجوز أف يدفع إليهم شيئ من الواجبات عموماً عندنا، والشافعي 
لكفارات والنذور، والمظلمة، إلى فقراء أىل الذمة، وجوز أبو حنيفة ومحمد دفع الفطرة، وا

 ومنعو أبو يوسف.
(( إشارة إلى فقراء  وجو المنع القياس على الزكاة، وقولو في زكاة الفطر: ))اغنوىم في ىذا اليـو

 المسلمين.
 (1وجو قوؿ أبي حنيفة )

 ومنها أنو إذا فعل الطاعة للخوؼ من العذاب أجزى على ما تقدـ،
 ؿ ىذه اآلية أقواؿ:وفي سبب نزو 

 األوؿ: ذكره في التهذيب أنها نزلت في رجل من األنصار في يـو واحد مسكيناً ويتيماً وأسيرًا.



الثاني: ذكره في عين المعاني أنها نزلت في جماعة من المهاجرين تكلموا بطعم أسارى بدر 
رضي اهلل - وىم أبو بكر عمر وعلي، والزبير، وابن عوؼ، وسعد، وأبو عبيدة بن الجراح

 .-عنهم
الثالث: ذكره الحاكم في السفينة والتهذيب، والزمخشري أنها نزلت في علي وفاطمة، ونذرىما 

 .-عليهما السالـ-في مرض الحسنين 
__________ 

 ( ػ بياض في )ب( قدر سطر وفي )أ( قدر سطرين تقريبا1)
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 -رضي اهلل عنهما-والحسين  أف الحسن -رضي اهلل عنو-قاؿ في الكشاؼ: عن ابن عباس 
مرضا فعادىما رسوؿ اهلل في ناس معو فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولدؾ ، فنذر عليّّ 

إف برآ مما بهما أف يصوموا  -رضي اهلل عنها-وفضة جارية لهما  -رضي اهلل عنهما-وفاطمة 
شمعوف اليهودي من  -رضي اهلل عنو-ثالثة أياـ، فشفيا وما معهما شيء، فاستقرض علي 

صاعاً، واختبزت خمسة  -رضي اهلل عنو-الخيبري ثالثة أصواع من شعير، فطحنت فاطمة 
أقراص على عددىم فوضعوىا بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل فقاؿ: السالـ عليكم 

أىل بيت محمد، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم اهلل من مواد الجنة، 
لم يذوقوا إال الماء، وأصبحوا صياماً، فلما أمسوا ووضعوا الطعاـ بين أيديهم وقف  فآثروه وباتوا

-عليهم يتيم فآثروه، ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك، ولما أصبحوا أخذ علي 
وأقبلوا إلى رسوؿ اهلل فلما أبصرىم  -رضي اهلل عنهما-بيد الحسن والحسين  -رضي اهلل عنو
كالفراخ من شدة الجوع قاؿ: ))ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم(( وقاـ وانطلق وىم يرتعشوف  

في محرابها قد التصق بطنها بظهرىا، وغارت عيناىا  -رضي اهلل عنها-معهم فرأى فاطمة 
 وقاؿ: ىنأؾ اهلل في أىل بيتك، وأقرأه السورة، -عليو السالـ-فساءه ذلك فنزؿ جبريل 

 ىا من اليهودي لتغزؿ فاطمة صوفاً.قاؿ في التهذيب: وروي أنو أخذ
قاؿ: وعن ابن عباس بينا أىل الجنة في الجنة إذا رأوا ضوءاً كضوء الشمس فيسألوف رضواف 

ويقولوف: يقوؿ ربنا ال تروف فيها شمساً وال زمهريرا، فيقوؿ رضواف: ليس فيها شمس وال قمر، 
 ولكن علي وفاطمة ضحكا فأشرقت الجنة من نور ضحكهما.

 عرا[:وقيل]ش
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 (1إني مولى لفتى **** أنزؿ فيو ىل أتى. )
 وقولو: }َشْمساً َوالَ زَْمَهرِيرًا{

 قيل: صيفاً وال شتاء، وقيل: حراً وال بردا؛ ألف الزمهرير البرد الشديد.
 وقيل: ىو القمر بلغة طي. قاؿ الشاعر:

 وليلة ظالمها قد اعتكر
 

 قطعتها والزمهرير ما زىر
 

 القصة ثمرات وىو يؤخذ من
منها: حسن اإليثار على النفس مع الحاجة كما جاء في قولو تعالى: }َويُػْؤثُِروَف َعَلى َأنْػُفِسِهْم 
 َوَلْو َكاَف ِبِهْم َخَصاَصٌة{ وقد حمل أف ذلك على من وثق من نفسو بالصبر ليوافق خبر البيضة

اف يعامل أىل الذمة خشية أف ومنها جواز معاملة أىل الذمة واالستقراض منهم، وقد روي أنو ك
 يجانبو المسلموف.

 ومنها جواز أف يؤجر المسلم نفسو من الذمي على عمل من األعماؿ كإجارة المشترؾ.
 وقولو تعالى: }َوَجَزاُىْم ِبَما َصبَػُروا َجنًَّة َوَحرِيرًا{

وسبعين ثمرتها عظم محل الصبر، وأنو أصل في الدين، وقد كرر اهلل ذكره في كتابو إلى نيف 
موضعاً، وقيل: أكثر، ولها أبواب تضمنت الترغيب فيو، وىو صبر على الطاعة وصبر عن 

 المعصية، وصبر على المصيبة.
ُهْم آِثماً َأْو َكُفورًا، َواذُْكِر اْسَم رَبَّْك ُبْكَرًة َوَأِصيالً  ، قولو تعالى: }فَاْصِبْر ِلُحْكِم رَبَّْك َوالَ ُتِطْع ِمنػْ

 فَاْسُجْد َلُو َوَسبّْْحُو لَْيالً َطِوياًل{ َوِمَن اللَّْيلِ 
 المعنى فاصبر لحكم ربك أي لما قضت حكمتو من تأخير النصر.

__________ 
:عن ابن عباس : بينما أىل الجنة في الجنة إذ رأوا  138ص  91( ػ في تفسير القرطبي ج 1)

: " ال يروف فيها شمسا وال نورا ظنوه شمسا قد أشرقت بذلك النور الجنة ، فيقولوف : قاؿ ربنا 
زمهريرا " فما ىذا النور ؟ فيقوؿ لهم رضواف : ليست ىذه شمس وال قمر ، ولكن ىذه فاطمة 
وعلي ضحكا ، فأشرقت الجناف من نور ضحكهما ، وفيهما أنزؿ اهلل تعالى : " ىل أتى على 

 االنساف " وأنشد :
 أنا مولى لفتى * أنزؿ فيو ىل أتى

 وابن عم المصطفىذاؾ علي المرتضى * 
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وثمرة ىذه الجملة الحث على الصبر والنهي عن طاعة اإلثم، وىو فاعل اإلثم، والكفور فاعل 
 الكفر.

 قيل: أراد العمـو لكل إثم وكل كافر.
وقيل: اإلثم أبو جهل، والكفور الوليد، وقيل: اإلثم عتبة، وإنما نهى عن طاعتهما ألنهما 

 فر، وقد جاء في الحديث: ))ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق((.يدعوانو إلى اإلثم والك
قيل: أو بمعنى الواو واأللف زائدة، وقيل: بل ذلك يجيز؛ ألنو إذا نهى عن طاعة أحدىما 

 فطاعتمها جميعاً أبلغ في النهي.
 ومنها ذكر اهلل بكرة وأصيال، قيل: أراد ذـ على ذكره، وقيل: بكرة وعشياً، وقيل: بكرة صالة

 الفجر، واألصيل الظهر والعصر.
 وقولو تعالى: }َوِمَن اللَّْيِل فَاْسُجْد َلُو{

 قيل: أراد صالة المغرب والعشا.
 وقيل: أراد صالة الليل، وكانت واجبة.

 وقيل: أراد التطوع عن أبي علي.
 وقولو تعالى: }َوَسبّْْحُو لَْياًل َطِوياًل{

 قيل: أراد التهجد.
 يأل: تنزىو عما ال يليق بو.وقيل: أراد الخشوع، وق

 وقولو تعالى: }ُيِحبُّوَف اْلَعاِجَلَة َوَيَذرُوَف َورَاَءُىْم يَػْوماً ثَِقياًل{.
 قاؿ الحاكم: دؿ على قبح قصر النصح على حب الدنيا، ووجوب التفكر في أمر اآلخرة.
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 سورة المرسالت
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ِل اأَلْرَض ِكَفاتاً{قولو تعالى: }َأَلْم َنْجعَ 
في تطويها وىي القبور، وسمي بقيع الغرقد كفتة، وفي الحديث عنو : ))أكفتوا صبيانكم(( أي 

 ضموىم إليكم.
 وقيل: كفاتاً بمعنى عطافاً، قاؿ الشاعر:



 فأنت اليـو فوؽ األرض حي
 

 وتلك غداً تضمك في كفاتى
 

نبش الكفن قطع، وىذا مذىبنا والشافعي، ولهذه ا آلية ثمرة: وىي أف القبر حرز للكفن، فمن 
، والشعبي وعمر بن عبد العزيز لعمـو األدلة، -عليو السالـ-وأبو يوسف وىو مروي عن علي 

 ولهذه اآلية، وقاؿ أبو حنيفة ومحمد ال قطع عليو.
وقاؿ أبوطالب وأصحاب الشافعي: إنما يكوف حرزاً للكفن الشرعي ال للدراىم، وال لما زاد 

 سة.على الخم
 قاؿ أصحاب الشافعي: البد أف يكوف في مقبرة المسلمين وأف تكوف المقبرة مما يلي العمراف.

 وقاؿ في الزوائد: يكوف حرزاً ولو انفرد.
 قيل: ويأتي مثل ىذا المدافن إذا رد عليها التراب أنو تكوف حرزًا.

 وعن اإلماـ أحمد بن سليماف ال تكوف المدافن حرزًا.
 َذا ِقيَل َلُهُم ارَْكُعوا اَل يَػرَْكُعوَف{قولو تعالى: }َوإِ 

قيل: نزلت في ثقيف، وذلك ألنو صلى اهلل عليو أمرىم بالصالة فقالوا: ال ننحني فإنها سنة 
علينا، فقاؿ : ))ال خير في دين ليس فيو ركوع وال سجود(( وىذا يدؿ أف الكفار مخاطبوف، 

 الصالة عند اهلل بموقع.لذلك عاقبهم بترؾ الصالة، وفي ذلك داللة على أف 
 

 سورة عم )النبأ(
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }َوَجَعْلَنا نَػْوَمُكْم ُسَباتاً{
أي غطاء وسترًا، فجعل ذلك أمنة لهم يبيتوف فيو العدو، ويهربوف وال يشعرف بهم العدو، ويغطي 

 ما يحبوف ستره، ولهذا قاؿ المتنبي:
 ٍِ  وكم لظالـ الليل عندؾ من يِد

 
 تخبر أف المانوية تكذب
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المانوية منسوب إلى ماني النقاش وىو رأس الزنادقة، وىو يقوؿ مبدأ الخير من النور ومبدأ 
الشر من الظلمة، وقد جعل أبو العباس الماء الكدر كالثوب لجواز الصالة، فخرج لو أف 

 تعالى جعل الليل لباساً، وظاىر الظلمة كذلك، وأف للمصلي أف يصلي في الظالـ عارياً؛ ألف اهلل
المذىب خالؼ ىذا، وأنو يجب اللباس لعمـو قولو تعالى في سورة األعراؼ: }ُخُذوا زِيَنَتُكْم 

 ِعْنَد ُكلّْ َمْسِجٍد{.
 وقولو تعالى: }َوَجَعْلَنا النػََّهاَر َمَعاشاً{

 دؿ على جواز التكسب وطلب المعاش ذكره الحاكم خالفاً لبعضهم.
 لى: }يَػْوـَ يُنَفُخ ِفي الصُّوِر فَػَتْأُتوَف َأفْػَواجًا{قولو تعا

 قيل: يأتوف من القبور إلى الموقف أمم كل أمة مع إمامهم.
 وقيل: جماعات مختلفة.
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سأؿ رسوؿ اهلل فقاؿ: ))يا معاذ سألت عن أمٍر  -رضي اهلل عنو-قاؿ في الكشاؼ: عن معاذ 
ؿ: يحشر عشرة أصناؼ من أمتي بعضهم على صورة عظيم من األمور، ثم أرسل عينيو وقا

( يسحبوف 1القردة، وبعضهم على صورة الخنازير، وبعضهم منكوسوف أرجلهم فوؽ رؤسهم )
عليها، وبعضهم عمياً وبعضهم صماً وبكماً، وبعضهم يمضغوف ألسنتهم وىي مدالة على 

أيديهم وأرجلهم،  صدورىم يسيل القيح من أفواىهم يتقذرىم أىل الجمع ، وبعضهم مقطعة
وبعضهم يصلبوف على جذوع من نار، وبعضهم أشد نتناً من الجيف، وبعضهم يلبسوف جباباً 

سابغة من قطراف الزقة بجلودىم، فأما الذي على صورة القردة فالقتات من الناس، وأما الذين 
مي على صورة الخنازير فأىل السحت، وأما المنكسوف على وجوىم فأكلت الربا، وأما الع

فالذين يجوروف في الحكم، وأما الصم البكم فالمعجبوف بأعمالهم، وأما الذين يمضغوف 
ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين خالف قولهم أعمالهم، وأما الذين قطعت أيديهم وأرجلهم 
فهم الذين يؤذوف الجيراف، وأما المصلبوف على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطاف، 

ىم أشد نتناً من الجيف، فالذين يتبغوف الشهوات واللذات، ومنعوا حق اهلل  وأما الذين
 بأموالهم، وأما الذين يلبسوف الجباب فأىل الكبر والفخر والخيالء((.

 ثمرة ذلك الزجر على ما جاء في ىذا التفسير.
 قولو تعالى: }َعطَاًء ِحَساباً{

 معناه كافياً من قولهم: حسبك ىذا الشيء أي كفاؾ.



 قيل: المعنى على قدر االستحقاؽ، وثمرة ذلك أف الثواب بقدر العمل، وبقدر المشقة.و 
__________ 

 ( ػ في الكشاؼ أرجلهم فوؽ وجوىهم1)
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 سورة النازعات
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }َونَػَهى النػَّْفَس َعِن اْلَهَوى{
س، وقد جاء في الحديث عنو : ))حفت الجنة ثمرة ذلك الزجر عن اتباع الشهوات وىوى النف

 بالمكاره، وحفت النار بالشهوات(( وقد أفرد الحاكم لذلك باباً في السفينة.
 

 سورة عبس
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َفَعُو الذّْْكَرى، قولو تعالى: }َعَبَس َوتَػَولَّى، َأْف َجاَءُه اأَلْعَمى، َوَما ُيْدرِيَك َلَعلَُّو يَػزَّكَّى، َأْو َيذَّكَُّر فَػتػَ  نػْ
ى، َأمَّا َمِن اْستَػْغَنى، فَأَْنَت َلُو َتَصدَّى، َوَما َعَلْيَك َأالَّ يَػزَّكَّى، َوَأمَّا َمْن َجاَءَؾ َيْسَعى، َوُىَو َيْخشَ 

 فَأَْنَت َعْنُو تَػَلهَّى{.
ش عتبة النزوؿ: قيل: جاء عبد اهلل بن أـ مكتـو إلى رسوؿ اهلل وكاف ضريراً وعنده صناديد قري

، وأمية بن -رضي اهلل عنو-وشيبة ابنا ربيعة، وأبو جهل بن ىشاـ، والعباس بن عبد المطلب 
خلف، والوليد بن المغيرة يدعوىم إلى اإلسالـ رجاء أف يسلم بإسالمهم غيرىم فقاؿ: يا رسوؿ 

عليو -اهلل أقرأني وعلمني مما علمك اهلل، وكرر ذلك وىو ال يعلم لتشاغلو بالقـو فكره 
يكرمو إذا رآه  -عليو السالـ-قطعو لكالمو وعبس وأعرض عنو فنزلت، فكاف  -السالـ

ويقوؿ: ))مرحبا بمن عاتبني فيو ربي(( ويقوؿ لو: ))ىل لك من حاجة(( واستخلفو على المدينة 
 مرتين، يعني ليصلي بالناس، وقيل: أكثر.

 قاؿ أنس: رأيتو يـو القادسية وعليو درع ولو راية سوداء.
 ذلك لزـو تعظيم حرمة المؤمن، وأف األفضل باإليماف ال بالغنى. ثمرة

قاؿ في عين المعاني: وروي أنو ما عبس بعد ذلك في وجو فقير، وال تصدى لغني، وفي 
: -عليو السالـ-الحديث: ))من تحامل على فقير لغني ىدـ ثلث دينو(( وىذا نظير قولو 



 .-عليو السالـ-نبي ))إياكم واإلفراد(( والظاىر أف التعبس من ال
 وقيل: كاف ذلك من غيره، وقيل: نزلت في العباس.
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مع المؤمنين عرؼ أف اآلية في غيره، وقد  -عليو السالـ-قاؿ المرتضى: من نظر في أخالقو 
قاؿ الحاكم: ليس في اآلية ظاىر أنو أريد برسوؿ اهلل وال تواترت بذلك األخبار، وإنما روي في 

اد، وإذا قلنا كاف ذلك من الرسوؿ فقيل: لم يكن ديناً ولكنو دلو على األحسن، ذلك أخبار آح
ولم يكن فعل ابن أـ مكتـو سوء أدب؛ ألنو ال يعلم، والمراد بالترؾ التطهر باألعماؿ الصالحة، 

والتعبس تقطيب الوجو، والتولي اإلعراض والتصدي التعرض للشيء، والتلهي عن الشيء 
 تـو ىي أـ والد عبد اهلل وأبو شريح بن مالك.اإلعراض عنو، وأـ مك

َنا اْلَماَء َصبِّا{ ْنُظِر اإِلنَساُف ِإَلى َطَعاِمِو، َأنَّا َصَببػْ  قولو تعالى: }فَػْليػَ
 ثمرة ىذه اآلية وجوب النظر في األدلة.

 فَاِكَهًة َوَأبِّا{قولو تعالى: }َحبِّا، َوِعَنباً َوَقْضباً، َوزَيْػُتوناً َوَنْخاًل، َوَحَداِئَق ُغْلباً، وَ 
 الغلب المتكاثفة كالصخمة وآالت المرعى.

وقيل: الثمار الرطبة، وقيل: التين، وقيل: استدؿ ح على أف العنب والنخل ليس بفاكهة، فال 
يحنث من أكلو، وقد حلف ال يأكل الفاكهة ألف المعطوؼ غير المعطوؼ عليو، وعندنا 

لمرجع في الفاكهة إلى العرؼ، وقد يفرد بعض والشافعي وأبو يوسف ومحمد ذلك فاكهة، وا
الشيء بعد ذكر جملتو تفحماً، كقولو تعالى: }َمْن َكاَف َعُدوِّا لِلَِّو َوَمالَِئَكِتِو َوُرُسِلِو َوِجْبرِيَل 

 َوِميَكاَؿ{ ومثل قولو تعالى: }َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّاَلِة اْلُوْسَطى{.
 

 سورة التكوير
  الرحمن الرحيمبسم اهلل

 قولو تعالى: }َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت، بَِأيّْ َذْنٍب قُِتَلْت{
قاؿ: كانت الجاىلية تقتل البنات خيفة العار وخيفة المجاعة، فكاف إذا أراد قتلها حفر لها 
هيل قبرًا، ثم يقوؿ ألمها: زينيها وطيبيهاتذىب إلى حمائها، ثم يذىب بها فيضعها في الحفرة وي

 التراب عليها.
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وقيل: كانت المرأة إذا جاءت وقت والدىا حفرت حفرة وقعدت على رأسها فإف ولدت بنتاً 
 دفنتها في الحفرة، وإف ولدت غالماً حبستو عن ابن عباس.

 قاؿ قتادة: كانوا يقتلوف البنات، ويغذوف الكالب،
 وقد افتخر الفرزدؽ فقاؿ:

 ومنا الذي منع الوائدات
 
 أحيى الوئيد فلم يوءدف

 
ألف جده صعصعة بن ناجية ممن منع الوأد، وإنما جعل اهلل تعالى السؤاؿ؛ ألف في ذلك توبيخاً 

ِو{ لهم، نظيره: }قَاَؿ اللَُّو يَاِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َأَأنَت قُػْلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذوِني َوُأمّْي ِإَلَهْيِن ِمْن ُدوِف اللَّ 
 لنصارى.فكاف ىذا توبيخاً ل

وقيل: سئل بمعنى سئل عنها أي عن سبب قتلها بأي ذنب، نظيره قولو تعالى: }ِإفَّ اْلَعْهَد َكاَف 
 َمْسُئواًل{ وقرئ في الشاذ سألت أي سألت اهلل تعالى، أو سألت قاتلها تخاصمو في ذلك.

في النار، وثمرة ذلك تحرمي فعل الجاىلية في وأدىم البنات، وفي الحديث: ))الوائدة والمؤدة 
( والعزؿ 1إال أف تتدارؾ الوائدة اإلسالـ فيعفوا اهلل عنها(( وىذا الحديث في الكوكب ومعناه )

 ال يلحقو اسم الوأد، على قوؿ أكثر العلماء، وإنما منع منو للضرار، وفي ذلك تفصيل.
 وقاؿ القاسم العياني: ال يجوز، وأنو الوأدة الصغرى.

__________ 
 ـ قدر نصف سطر( ػ بياض في األ1)
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 سورة المطففين
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َيْستَػْوُفوَف، َوِإَذا َكاُلوُىْم َأْو َوزَنُوُىْم  قولو تعالى: }َوْيٌل لِْلُمَطفِّْفيَن، الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاسِ 
 ُيْخِسُروَف{

 ، فنزلت، فأحسنوا الكيل.روي أف رسوؿ اهلل قدـ المدينة، وكانوا أخبث الناس كيال
 وقيل: قدمها وبها رجل يعرؼ بأبي جهينة ومعو صاعاف يكيل بأحدىما، ويكتاؿ باآلخر.

وقيل: كانت عادة أىل المدينة يطففوف، وكانت عادتهم المائدة والمالمسة والمخاطرة، وىي 



يا رسوؿ بيع الطير في الهوى، فنزلت، فخرج رسوؿ اهلل فقرأه وقاؿ: ))خمس بخمس(( فقيل 
اهلل: وما خمس بخمس؟ فقاؿ: ))ما نقض قـو العهد إال سلط عليهم عدوىم، وما حكموا بغير 

ما أنزؿ اهلل إال فشا فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إال ظهر فيهم الموت، وال طففوا 
 .الكيل إال منعوا الثياب، وأخذوا بالسنين، وال منعوا الزكاة إال حبس اهلل عنهم القطر((

أنو كاف يمر بالبائع فيقوؿ: اتق اهلل واوؼ الكيل، فإف  -رضي اهلل عنهما-وعن ابن عمر 
المطففين يوقفوف يـو القيامة لعظمة الرحمن حتى إف العرؽ ليلجمهم، المعنى التطفيف ىو 

 البخس في الكيل والوزف.
 وقيل: قيل ىو وعيد.

 وقيل: ىو شدة العذاب، وقيل: حب في جهنم للمطففين.
 مرة ذلك وحوب العدؿ، وتحريم البخس، وذلك عاـ وخص ىذا بالوعيد لما كاف عادة لهم.وث

.  وقولو: }اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس{ قيل: على بمعنى من ، وال شك أف ذلك محـر
وأما كثر المعصية فقاؿ الحاكم: ال تقطع بالكبر في القليل؛ ألف الوعيد يتناوؿ جميع المعاصي 

 ي الكفار.لعلو أراد لكونو ف
قاؿ: لكن عند أبي علي تكوف كبيرة بخمسة كمانع الزكاة، وعند أبي ىاشم بعشرة كنصاب 

السرقة، إف قيل إف المؤيد باهلل ال يفسق بالقياس وال يفسق من غصب ماالً كثيرا إال أف يعتاد 
الكبر ذلك فيقاؿ: ىذا إف اعتاد التطفيف فذلك كبيرة، وإف لم يعتده فالقليل ال يقطع بكثرة و 

 فيو ما تقدـ أنو كبيرة عند الشيخين، وأف اختلفا في قدرة.
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 (1وأما عند المؤيد باهلل سؤاؿ )
 وىاىنا فرع

يعتاد كثير من الناس في كيل الزبيب ونحوه، وىو أنو إذا كاؿ كياًل وافياً عند أف يشتري ثم بعد 
 جوز ذلك؟الكيل يشتريو جزافاً وعند أف يبيع ال يكيل كما شرى ىل ي

ولعل جواب ذلك أف يقاؿ إف بين البائع أف كيلو فيو زيادة على ما يفعلو عند البيع وعلى ما 
 يفعل الناس، وخيره بين البيع وعدمو ولم تتقدـ مبايعة جاز ىذا.

وأما إذا تقدمت المبايعة بأف يشتري منو مثالً أمدادًا معلومة مما معو، فإنو ال يستحق إال الكيل 
  يحل أف ياخذ زائداً عليو، إال أف يبيح لو البائع ويعرفو ذلك.المعتاد فال

وأما إذا لم يبين لو بل اعتقد البائع أنو يكيل كما يكيل غيره، وأنو يكيل كما يكيل إذا باع 



فهاىنا يكوف غاصباً بالتعزير، فإذا حصل المالقطة بعد ذلك فال يمنع أف يثبت للبائع الخيار 
 واهلل أعلم.
 : }ِإفَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحُكوَف، َوِإَذا َمرُّوا ِبِهْم يَػتَػَغاَمُزوَف{.قولو تعالى

النزوؿ: قيل إف أبا جهل والوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل وأصحابهم من مشركي قريش 
ء المسلمين بمكة كانوا يضحكوف من عمار، وخباب، وصهيب، وبالؿ وغيرىم من فقرا

 يستهزؤوف بهم، ومن أسالفهم فنزلت.
إلى رسوؿ اهلل في نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقوف،  -عليو السالـ-وقيل: جاء على 

وضحكوا وتغامزوا، ثم قالوا ألصحابهم رأينا اليـو األصلع فضحكنا منو، فأنزؿ اهلل تعالى ىذه 
عن مقاتل والكلبي، فقيل: استعمل  -و السالـعلي-اآلية قبل أف يصل علي وأصحابو إلى النبي 

 رسوؿ اهلل علياً على بني ىاشم، وكاف إذا مر بهم ضحكوا منو.
 وثمرتها تحريم السخرية واالستهزاء بالمؤمنين، وأف المؤمن ال نقص عليو في ضعف حالو.

__________ 
 ( ػ بياض في )ب( قدر ثالث كلمات وفي )أ( قدر سطر وربع1)
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 ة انشقتسور 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }َوِإَذا قُِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُف اَل َيْسُجُدوَف{
 قيل: أراد ال يخضعوف.
 وقيل: أراد ال يضلوف.

قاؿ في الكشاؼ: قرأ رسوؿ اهلل ذات يـو ?فاسجد واقترب? فسجد ىو ومن معو من المؤمنين 
 وقريش تصفق فوؽ رؤوسهم ويصفروف فنزلت.

وعن أبي ىريرة أنو سجد فيها وقاؿ: واهلل ما سجدت فيها إال بعد أف رأيت رسوؿ اهلل يسجد 
 فيها.

وعن أنس صليت خلف أبي بكر وعمر وعثماف فسجدوا فبهذا احتج ح بأنها واجبة، والمذىب 
 وىو قوؿ الشافعي انها غير واجبة، واستدؿ لػ ح بهذه على الوجوب يحتمل.

ة عن ابن عباس ليس في المفصل سجدة، وقد تقدـ طرؼ من ىذا، وعن الحسن ىي غير واجب
وقد قاؿ في الشرح إف عطاء بن يسار سأؿ ابي بن كعب ىل في المفصل سجدة؟ قاؿ: ال، 



ويجب أف يكوف المراد ليس فيو سجدة واجبة، والقاسم والهادي ـو يقولوف بعدـ الوجوب؛ 
ا لو قرئ: يامريم اقنتي لربك واسجدي و ألنو قرئ ما فيو ذكر السجود، فال يجب السجود، كم

 اركعي، وقد جاء في األثر أنو قرأ على رسوؿ اهلل النجم فلم يسجد.
 وروي أنو قرأ بالنجم فسجد، فلما سجد مرة وترؾ مرة دؿ على عدـ الوجوب.
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 سورة البروج
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َها قُػُعوٌد، َوُىْم َعَلى َما قولو تعالى: }قُِتَل َأْصَحاُب اأُلْخُدوِد، ال نَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد، ِإْذ ُىْم َعَليػْ
ُهْم ِإالَّ َأْف يُػْؤِمُنوا بِاللَِّو اْلَعزِيِز اْلَحِميِد{  يَػْفَعُلوَف بِاْلُمْؤِمِنيَن ُشُهوٌد، َوَما نَػَقُموا ِمنػْ

 لهذه ثمرتاف:
كفر؛ ألنو قد ورد في القصة أف األولى: حسن الصبر على القتل ونحوه وأف ال ينطق بكلمة ال

قوماً آمنوا فاتخذ ملكهم أخاديد وأوقد فيها النار فمن لم يرجع أحرؽ، وأف راىباً راودوه عن 
 الرجوع عن اإليماف فأبى فقد بالمنشار.

الثمرة الثانية: أف الراضي بالفعل كالفاعل في أنو خاص؛ ألنو قد روى أنهم كانوا فريقين فرقة 
 ي األخاديد، وفرقة قاعدة راضية.حرقت المؤمنين ف

 وقيل: القاعدة مؤمنوف لكن لم ينكروا صنيع الكفار.
 وعن أبي مسلم فكانوا شركاء في المعصية.

 وقولو تعالى: }ِإفَّ الَِّذيَن فَػتَػُنوا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ َلْم يَػُتوبُوا فَػَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم{
 لهذا ثمرتاف:

 حة التوبة عن الكفر والقتل؛ ألنهم كفار، وحصل منهم قتل المؤمنين.وىما ص
 الثانية: قبح المنع من الحق، واإلكراه على الباطل، وىذا حكم مجمع عليو.
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 سورة الطارؽ
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }فَػْلَينظُِر اإِلنَساُف ِممَّ ُخِلَق{



 اإلنساف وابتداء خلقو ليعلم أف لو صانعاً قادرًا، عالماً.ثمرة ذلك وجوب النظر في تركيب 
 قولو تعالى: }ِإنَُّو َلَقْوٌؿ َفْصٌل، َوَما ُىَو بِاْلَهْزِؿ{

 يعني أف القرآف وما فيو من الوعد والوعيد قوؿ فصل، أي حق ليس بهزؿ، والهزؿ نقيض الحق.
واالستكبار، وعرؼ كذبو،  وثمرة ذلك أف إقرار الهازؿ ال تصح، فلو أقر على وجو الهزؿ

وكذلك بأف يقر بقتل من علم أف قاتلو غيره، وما أشبو ذلك لم يصح بخالؼ إنشاء العقود 
 ونحوىا، فتصح بالهزؿ، لقولو : ))ثالث جدىن جد، وىزلهن جد، النكاح والطالؽ والعتاؽ((.

تخصيصها، وأما  تبيين أف ىذه األشياء كغيرىا، ىذه فائدة -عليو السالـ-قاؿ العلماء: أراد 
اقرار السكراف فذكر اإلماـ محمد بن المطهر في المنهاج أنو يصح إقراره عند زيد بن علي كما 

صحح طالقو، وكذا ذكره الفقيو ح، والفقيو س في التذكرة أنو على الخالؼ في طالقو، وفي 
 مذىب الشافعي إف سكر لمعصية صح إقراره، كما يصح طالقو.

هذيب الحاكم في غير ىذا الموضع أنو ال يصح إقراره باإلجماع، وىو وفي شرح القاضي زيد وت
 أحسن؛ ألف اإلقرار إخبار، والسكراف ال يصح منو قصد اإلخبار، فكاف كالهازؿ.

 قولو تعالى: }َفَمهِّْل اْلَكاِفرِيَن َأْمِهْلُهْم رَُوْيدًا{
 قيل: معناه ال تدع بهالكهم، وال تستعجل بو.

بغي استعجاؿ العقوبة والنصرة؛ ألف ذلك موقوؼ على الحكمة، ومعنى وثمرة ذلك أنو ال ين
 رويدا أي منتضر للعذاب، قاؿ الشاعر:

 رويدؾ حتى تنظري عم تنجلي .... غمامة ىذا العارض المتألق
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 سورة األعلى
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }َسبِّْح اْسَم رَبَّْك اأَلْعَلى{
ا ال يليق بو من المعاني مثل أف يفسر األعلى بالعلو الذي ىو القهر واالقتدار، المعنى نزىو عم

ال بمعنى العلو الذي ىو ارتفاع المكاف، وأف يصاف عن الذكر ال على وجو التعظيم والخشوع، 
 ويجوز األعلى صفة للرب أو االسم.

علوىا في قاؿ في الكشاؼ: وفي الحديث لما نزؿ: فسبح بسم ربك العظيم قاؿ : ))اج
ركوعكم(( فلما نزلت: }َسبِّْح اْسَم رَبَّْك اأَلْعَلى{ قاؿ : ))اجعلوىا في سجودكم(( وكانوا 

 يقولوف في الركوع: اللهم لك ركعت، وفي السجود: اللهم لك سجدت.



 وقيل: االسم بمعنى المسمى عن أبي علي، نحو قولو إلى الحوؿ، ثم اسم السالـ عليكما.
 ربي األعلى عن ابن عباس وقتادة. وقيل: أراد قل سبحاف

وقيل: نزه اسم ربك عن أف تسمي بو سواه، وقيل: صل باسم ربك، وقيل: حسن اسمو؛ ألف 
 حسن االسم يدؿ على حسن الصفة وحسن اإلفعاؿ.

ثمرة ذلك وجوب تنزيو اهلل، وتنزيو أسمائو عما ال يليق، وأف ال يسمي باسمو غيره، وأف يسبح 
: ))اجعلوىا -عليو السالـ-جود؛ ألف ذلك قد جاء في الخبر، وىو قولو اهلل في الركوع والس

 في ركوعكم، واجعلوىا في سجودكم((
 ولكن اختلف في حكم ذلك وصفتو.

أما حكمو : فقاؿ أحمد وأصحاب الظاىر واإلماـ المتوكل على اهلل أحمد بن سليماف أف ذلك 
 واجب.

ي: إف ذلك مستحب غير واجب، وأف األمر وقاؿ عامة األئمة وأبو حنيفة وأصحابو والشافع
 على وجو االستحباب. -عليو السالـ-للندب، وفعلو 

والوجو أنو قاؿ للذي علمو الصالة: ))ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تعتدؿ قائماً، 
 ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا(( ولم يأمره بالتسبيح.
 وروي أنو قاؿ: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صالتك.

وأما صفتو : فعند القاسم والهادي يقوؿ في الركوع: سبحاف اهلل العظيم وبحمده، وفي السجود 
 سبحاف اهلل األعلى وبحمده، وذلك لوجهين:

 أنو كاف يقوؿ ذلك. -عليو السالـ-األوؿ: أف المروي عن علي 
 الثاني: أنو ورد في ركعتي الفرقاف.
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ة والشافعي يقوؿ في الركوع سبحاف ربي العظيم، وفي السجود وقاؿ زيد والمؤيد باهلل وابوحنيف
 سبحاف ربي األعلى، وذلك لوجوه ثالثة:

 األوؿ: أنو ورد في اآلية ذكر الرب.
والثاني: قد ورد في حديث حذيفة قاؿ: كاف رسوؿ اهلل يقوؿ في ركوعو: سبحاف ربي العظيم 

 ثالثاً، وفي سجوده سبحاف ربي األعلى ثالثاً.
ديث عنو : ))إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعو سبحاف ربي العظيم، وإذا سجد فليقوؿ وفي الح

 في سجوده سبحاف ربي األعلى(( وىذا نص.



علي بن محمد في ىذه المسألة: ال حكم للقياس مع  -عليو السالـ-وقد قاؿ اإلماـ المهدي 
 وجود النص.

 وقاؿ الناصر في المختصر: إنو مخير.
ي رواية المؤيد باهلل في األمالي في ركعتي الفرقاف أنو يقوؿ في السجود: الوجو الثالث: أف ف

سبحاف ربي األعلى، وقد ذكر بعض المفرعين أف الهدوي إف سبح بتسبيح المؤيد باهلل لم 
يسجد للسهو؛ ألف ذلك قد ورد في األثر، وأشار إليو في تعليل الشرح، وأف المؤيدي إف سبح 

 بتسبيح الهدوي سجد للسهو.
 قولو تعالى: }َفذَكّْْر ِإْف نَػَفَعِت الذّْْكَرى{

: إف رسوؿ اهلل مأمور بالتبليغ والتذكير، نفعة الموعظة أـ ال؛ ألف -رضي اهلل عنهم-قاؿ العلماء 
 في ذلك ازاحة للعلة،

 فيقاؿ: ِلَم شرط ىنا إف تنفع الذكرى ؟
 وأجيب بوجوه:

مجهوده في تذكيرىم، وما ازدادوا إال  األوؿ: ذكره الزمخشري أف ىذا بعد أف بلغ واستفرغ
عتواً فتحسر على ذلك، فقيل لو بعد ذلك تسلية لو، وتهويناً عليو: }َوَما َأْنَت َعَلْيِهْم ِبَجبَّاٍر 

 َفذَكّْْر بِاْلُقْرآِف َمْن َيَخاُؼ َوِعيِد{ فاعرض عنهم وقل سالـ، فذكر إف نفعت الذكرى.
: أف ىذا ذـ لهم كما يقاؿ للواعظ: عظ المكاسين منك الجواب الثاني : ذكره جار اهلل وغيره

 إف سمعوا استبعاداً لذلك، وأنو لن يكوف.
 وقيل: إف ذلك ليس بشرط، وإنما ىو إخبار بأنو ينفع ال محالة، وأنو بمعنى إذ.

 وقيل: ذلك حث على القبوؿ، كما يقوؿ الناصح لغيره: قد نصحت لك إف قبلت.
 وعن أبي مسلم: إف رجوت.
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وأما غير الرسوؿ فال يجب التذكير والوعظ، إال إذا ظن أو جوز التأثير ال إذا عرؼ بعلم أو ظن 
 أنو ال يؤثر.

 قولو تعالى: }َقْد َأفْػَلَح َمْن تَػزَكَّى، َوذََكَر اْسَم رَبِّْو َفَصلَّى{.
خدري، وابن النزوؿ: قيل نزلت في صدقة الفطر، وصالة العيد، عن أبي العالية، وأبي سعيد ال

عمر، وكاف ابن عمر يقوؿ لنافع يـو العيد: أخرجت صدقة الفطر؟ فإف قاؿ نعم، خرج إلى 
 المصلى، وإف قاؿ ال قاؿ اخرج، فإنما نزؿ قولو تعالى: }َقْد َأفْػَلَح َمْن تَػزَكَّى{ في ىذا المعنى.



ي كتابي أنو تصدؽ بصدقة الفطر، وقاؿ: ال أبالي أف ال آخذ ف -عليو السالـ-وعن علي 
غيرىا، لقولو تعالى: }َقْد َأفْػَلَح َمْن تَػزَكَّى{ أي أعطى زكاة الفطر، فتوجو إلى المصلى فصلى 

 صالة العيد، وذكر اسم ربو فكبر تكبيرة االفتتاح.
وقيل: تزكى أي تطهر من الشرؾ والمعاصي، أو تزكى بمعنى تطهر للصالة، أو تكثر من التقوى 

 خراج الزكاة مثل تصدؽ من الصدقة.من الزكا الذي ىو النمو، وإ
إف قيل: كيف يحمل على صدقة زكاة الفطر وصالة العيد والسورة مكية ولم تكن في مكة زكاة 

 فطر وال صالة عيد؟
قاؿ الحاكم: يحتمل أنها نزلت بمكة، وختم ذلك بالمدينة، أو أنها نزلت بالمدينة، كما قاؿ 

 الضحاؾ.
 وقاؿ ابن عباس: إنها مكية،
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 ولهذا ثمرات:
 األولى: وجوب صدقة الفطر؛ ألنو قد فسر ذلك عدة من الصحابة.

الثاني: لزـو صالة العيد، وأنها فرض عين، وىذا رواية محمد بن القاسم عن أبيو، وحكاه الوافي 
عن القاسم والهادي، وابي العباس، وحكاية التقرير عن األخوين، والمنصور باهلل، ورواية عن 

ي )شرح اإلبانة(، ويحتج بهذه اآلية، وبقولو تعالى: }َفَصلّْ ِلَربَّْك َواْنَحْر{ وأراد صالة الحنفية ف
العيد، ونحر األضحية على أحد التأويالت، واالستدالؿ بذلك محتمل على ما سيأتي، ورواية 

علي بن العباس عن القاسم وىو الذي رجحو أبو طالب ، واحد قولي الشافعي ، والكرخي أنها 
 ض كفاية، كصالة الجنازة.فر 

وقاؿ زيد، والناصر، وصصح لمذىب الشافعي، وأشار إليو المؤيد باهلل، واختاره اإلماـ يحيى: 
إنها سنة؛ ألف أقل ما يعتد بو أنو السنة، واختلف بعد ذلك ىل يشترط المصر؟ وظاىر المذىب 

 ورواية الشرح عن المؤيد باهلل أف المصر غير شرط.
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د بن علي، والباقر، والحنفية، ورواية أبي جعفر عن المؤيد باهلل: المصر شرط، وأدلة وعن زي
 ذلك المفصلة من السنة.



الثمرة الثالثة: أف تكبيرة االفتتاح واجبة؛ ألنو قد فسر قولو تعالى: }َوذََكَر اْسَم رَبِّْو{ تكبيرة 
 ما روي عن نفات األذكار، االفتتاح، وجعل تعالى ذلك سبباً للفالح، وىو مجمع عليها، إال

وقد قاؿ لمن علمو الصالة: ))توضأ كما أمرؾ اهلل، ثم استقبل القبلة وقل اهلل أكبر(( ونفات 
األذكار فسروا الذكر بشيء غير التكبيرة تكوف قبلها، وقد احتج أبو حنيفة أف االفتتاح يكوف 

، واحتج المؤيد باهلل وأبو بكل اسم من أسمائو، وقلنا: إف التكبير شرط على ما تقدـ للخبر
 حنيفة أنها ليست من الصالة؛ ألف الفاء للتعقيب فجعلو مصلياً عقب ذكره اسم ربو.

والشافعي : إنها من الصالة لقولو : ))إنما ىي التكبير والتسبيح  -عليو السالـ-وقاؿ الهادي 
 وقراءة القرآف((.

 لَّى{ أي ذكر معاده ووقوفو بين يديو فصلى لو.وعن ابن عباس: في معنى: }َوذََكَر اْسَم رَبِّْو َفصَ 
 وعن الضحاؾ: وذكر اسم ربو في طريق المصلى، فصلى صالة العيد.
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 سورة الغاشية
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }َأَفالَ يَػْنُظُروَف ِإَلى اإِلِبِل َكْيَف ُخِلَقْت{
ها على أف لها صانعاً قادرًا، عالماً حياً، ثمرتها وجوب النظر، وفي ىذه اآليات ليستدؿ ب

 موجوداً.
وعن سعيد بن جبير: لقيت شريحاً القاضي فقلت: أين تريد؟ فقاؿ: أريد الكناسة وىي موضع 

 بالكوفة، فقلت: وما تصنع بها؟ قاؿ: انظر إلى اإلبل كيف خلقت.
 ْم ِبُمَسْيِطٍر{قولو تعالى: }َفذَكّْْر ِإنََّما َأْنَت ُمذَكٌّْر، َلْسَت َعَلْيهِ 

ثمرة ذلك وجوب الدعاء واألمر بالمعروؼ وأما قولو تعالى ? لست عليهم بمسيطر ? قيل: 
 معناه بمكره أو بمجبر،

 لكن اختلفوا
 فقيل: ىذا منسوخ بآية السيف، واالستثناء منقطع، أي لكن }َمْن تَػَولَّى وََكَفَر{ فإف اهلل يعذبو.

 ،وقيل: ليس بمنسوخ، والمراد ويقابل
 وقيل: ىو كقولو تعالى: }َوَما َأْنَت َعَلْيِهْم ِبَجبَّاٍر{ واالستثناء متصل أي إال من كفر فإنك تقاتلو.

 وقيل: القتاؿ ليس بإكراه.
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 سورة الفجر
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ُو فَػيَػُقوُؿ رَبّْي َأْكَرَمِن، َوَأمَّا ِإَذا َما ابْػَتاَلُه قولو تعالى: }فََأمَّا اإِلنَساُف ِإَذا َما ابْػَتاَلُه رَبُُّو فََأْكَرَمُو َونَػعَّمَ 
 فَػَقَدَر َعَلْيِو ِرْزَقُو فَػيَػُقوُؿ رَبّْي َأَىاَنِن، َكالَّ{

قيل: نزؿ ذلك في أمية بن خلف امتحنو اهلل بالنعمة، فظن أف ذلك إكراـ لو وتعظيم لو، ولم 
ني واستخف بي فردعو اهلل تعالى عن ذلك يشكر، وضاؽ عليو رزقو فظن أنو أىانو، فقاؿ: أىان

 بقولو: }َكالَّ{.
وثمرة ذلك وجوب االعتقاد بأف الرزؽ قلُتو ليس بإىانة من اهلل فقد يضيق على المؤمن 

 لمصلحة، وكثرُتو ليس بإكراـ من اهلل فقد يوسع على الكافر لمصلحة.
َف َعَلى َطَعاـِ اْلِمْسِكيِن، َوتَْأُكُلوَف التػَُّراَث َأْكاًل قولو تعالى: }َبل الَ ُتْكرُِموَف اْلَيِتيَم، َوالَ َتَحاضُّو 

 َلمِّا، َوُتِحبُّوَف اْلَماَؿ ُحبِّا َجمِّا{.
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ثمرة ذلك وجوب إكراـ اليتيم وحسن رعايتو في نفسو ومالو، وقد كرر اهلل تعالى ذكره، وإنما 
 لى وجوب رعاية حق المسكين.خصو بالذكر؛ ألنو محتاج إلى غيره لضعفو، وتدؿ اآلية ع

 وقولو تعالى: }َوتَْأُكُلوَف التػَُّراَث َأْكالً َلمِّا{
 قيل: اللمم الذي يأكل ما يجد ال يميز بين الحالؿ والحراـ.

 وقولو: }َوُتِحبُّوَف اْلَماَؿ ُحبِّا َجمِّا{
 أي كثيرًا، ولفرط الحرص تجمعونو من غير وجهو.

 ل: أراد ماؿ اليتامى عن أبي مسلم.قيل: أراد بالتراب الميراث، وقي
 قولو تعالى: }يَاَأيػَّتُػَها النػَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة، اْرِجِعي ِإَلى رَبِّْك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة، فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي،

 َواْدُخِلي َجنَِّتي{.
النزوؿ: قيل نزلت في حمزة بن عبد المطلب حين استشهد في أحد، وقيل: في خبيب بن 
عدي الذي صلبو أىل مكة، وجعلوا وجهو إلى المدينة فقاؿ: اللهم إف كاف لي عندؾ خير 

 فحوؿ وجهي نحو قبلتك، فحوؿ اهلل وجهو نحوىا، فلم يستطع أحٌد أف يحولها.
.  قاؿ الزمخشري: فالظاىر العمـو
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، حين وفي عين المعاني قيل: في أبي بكر عن ابن عباس، وقيل: في عثماف عن الضحاؾ
تصدؽ ببير رومة، والمعنى أف اهلل تعالى يقوؿ ذلك إكراماً لو، إما على لساف ملك كما كلم 

 موسى، والمطمئنة ىي اآلمنة التي ال يلحقها خوؼ، أو المطمئنة إلى الحق.
 : والتكريم إما عند الموت أو عند البعث أو عند دخوؿ الجنة.-رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل

 ِك{ أي إلى موعد ربك }رَاِضَيًة{ بما أوتيت}َمْرِضيًَّة{ عند اهلل.وقولو: }ِإَلى رَبّْ 
وقولو: }ِفي ِعَباِدي{ أي في جملة عبادي المؤمنين، وقيل: النفس الروح، ومعناه فادخلي في 

أجساد عبادي، وفي قراءة ابن مسعود: فادخلي في جسد عبادي، وفي قراءة ابن عباس: 
 فادخلي في عبادي.

 رغيب في سبب ىذا القوؿ وىو الشهادة أو الصدقة أو غير ذلك.وثمرة ذلك الت
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 سورة البلد
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ـٌ ِفي يَػْوـٍ ِذي َمسْ  َغَبٍة، قولو تعالى: }َفالَ اقْػَتَحَم اْلَعَقَبَة، َوَما َأْدرَاَؾ َما اْلَعَقَبُة، َفكُّ رَقَػَبٍة، َأْو ِإْطَعا
َربٍَة، ُثمَّ َكاَف ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتَػَواَصْوا بِالصَّْبِر َوتَػَواَصْوا يَِتيماً َذا َمْقَربَةٍ  ، َأْو ِمْسِكيناً َذا َمتػْ

 بِاْلَمْرَحَمِة، ُأْولَِئَك َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة{.
المعنى :لما بين اهلل تعالى أنو ىداه النجدين وىما طريق الخير والشر على األصح قاؿ تعالى: 

َتَحَم اْلَعَقَبَة{ واالقتحاـ ىو الدخوؿ في الشيء بشدة، مثل الولوج، والعقبة التي ترتقي }َفالَ ا قػْ
إلى صعوبة، فمثل اهلل سبحانو طريق الخير لصعوبتها بالعقبة، ثم بينها وأنها فك رقبة، أو إطعاـ 

ْبِر َوتَػَواَصْوا في يـو ذي مسغبة، أي مجاعة، وأف يكوف }ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتَػَواَصْوا بِالصَّ 
 بِاْلَمْرَحَمِة{ يعني بالرحمة،

 وفي ذلك أقواؿ:
األوؿ: أنو إخبار؛ ألف )ال( متى أضيف إلى الماضي أريد بو الخبر، والمعنى إف لم يشكر تلك 
النعمة فلم يقتحم تلك العقبة؛ بأف يفعل األعماؿ الصالحة من فك الرقاب، وإطعاـ الطعاـ إلى 

 ر.آخره، وىذا ىو الظاى
 الثاني: أنو استفهاـ أي ىل اقتحم تلك العقبة ففعل ىذه األشياء.



والثالث: أنو دعا بمعنى ال اقتحم العقبة يعني ال تخرج منها إلى السهل والرخا مثل ما ورد في 
 حديث الجمعة: ))فال جمع اهلل شملو(( وكما يقاؿ: ال غفر اهلل لو.
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 وثمرة ذلك أمور:
 مجاىدة النفس في عمل الطاعة واجتناب المعاصي، وقمع الهوى.األوؿ: الحث على 

الثاني: بياف فضل فك الرقبة وىو تخليصها من رؽ أو غيره، وفي الحديث أف رجاًل قاؿ لرسوؿ 
اهلل : دلني على عمل يدخلني الجنة؟ فقاؿ: ))تعتق النسمة، وتفك الرقبة(( قاؿ: أو ليسا 

((.سواء؟ قاؿ: ))ال، إعتاقها أف ينفرد   بعتقها، وفكها أف يعين في تخليصها من قود أو غـر
 -رحمو اهلل-: والعتق والصدقة من أفاضل األعماؿ، وعن أبي حنيفة -رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل 

 العتق أفضل من الصدقة، وعند صاحبيو الصدقة أفضل.
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 قاؿ: واآلية أدؿ على قوؿ أبي حنيفة لتقديم العتق على الصدقة.
لشعبي في رجل عنده فضل نفقة يضعو في قرابتو، والعتق بو رقبة، قاؿ: الرقبة أفضل؛ ألف وعن ا

 النبي قاؿ: ))من فك رقبة فك اهلل بكل عضو منها عضواً منو من النار((.
 وقولو تعالى: }َوَما َأْدرَاَؾ َما اْلَعَقَبُة{

َربٍَة{  معناه أنك لم تدرؾ صعوبتها وكنو ثوابها، والمسغبة المجاعة، وسئل عن قولو تعالى: }َذا َمتػْ
 فقاؿ: ))الذي مأواه المزابل((.

 وقولو تعالى: }ُثمَّ َكاَف ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا{
جاء بثم لتراخي اإليماف وتباعده في الرتبة في الفضيلة على العتق والصدقة، وإف كاف اإليماف 

المقربة؛ ألف في ذلك صدقة  ىو السابق في الوقت؛ ألنو ال يثبت عمل صالح إال بو، وخص ذا
وصلة، ومن ذلك األمر بالمعروؼ، ولقولو تعالى: }َوتَػَواَصْوا بِالصَّْبِر{ أمر بعضهم بعضاً بالصبر 

 والتراحم، وأراد الصبر على الطاعات وعن المعاصي، وعلى المحن.
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 سورة الشمس
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 كَّاَىا{قولو تعالى: }َقْد َأفْػَلَح َمْن َز 
 أي زكى نفسو باألعماؿ الصالحة

 }َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَىا{
أي دس نفسو باألعماؿ القبيحة، ودس نقيض زكى، وقيل: الضمير يرجع إلى اهلل تعالى أي من 

 زكاىا اهلل، ومن دساىا اهلل.
فعل هلل، والمعنى على قوؿ المعتزلة: حكم بتزكيتها وتدسيسها، والجبرية يأخذوف بظاىره أف ال

وفي دعا النبي : ))اللهم اتي نفسي تقواىا، وزكها فأنت خير من زكاىا(( والمعنى على قوؿ أىل 
 العدؿ سؤاؿ اللطف والتوفيق.

بُوُه فَػَعَقُروَىا?  قولو تعالى: ?َفَكذَّ
 أضاؼ العقر إليهم لما رضوا بو وإف كاف العاقر واحدا وىو قدار بن سالف، فهم كالرذلة ىذا.

الراضي بالفعل كالفاعل، فلو فرض أف الرضا بالفعل القبيح لدفع ضرر عنو أو جلب  ثمرتو أف
نفع كاف يرضى رجل بقتل رجل ىو يرثو فيرضى بقتلو ألجل يرث منو، أو كاف يحمل مؤنتو 
فيرضى بقتلو لسقوط المؤنة وما أشبهو، ىذا مع أنو ما أعاف على قتلو بقوؿ وال فعل، فهل 

ة أو يقوؿ لمن يرض بالقتل بل لحصوؿ النفع أو دفع المضرة؛ ألنو  يكوف رضاه بالقتل معصي
 ( ....1كاف يرضى بموتو بدالً من القتل، سؤاؿ )

__________ 
 ( ػ بعد السؤاؿ بياض في األصلين )أ( و)ب( قدر سطر تقريبا1)
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 سورة الليل
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى : ? وأما من بخل واستغنى ?
 مراد : بخل بما يجب عليوال

 قولو تعالى: }الَِّذي يُػْؤِتي َماَلُو يَػتَػزَكَّى{
 أي يتطهر بو من الذنوب

 }َوَما أِلََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُتْجَزى{



ثمرة ذلك أنو ال يستحق الثواب إال إذا فعل الواحب لوجو اهلل تعالى، ولكونو طاعة، فلو فرض 
لو حظاً عنده أو ليأمنو في الطرؽ، أو نحو ذلك، أو أعطى الفقير  أنو أعطى زكاتو اإلماـ ليكوف

الزكاة لكونو يضيفو أو ينفعو في المستقبل بحيث يعرؼ من نفسو أنو إف لم يحصل الغرض 
الدنيوي لم يدفع إليو الزكاة، فهاىنا ال يجزيو وال يثاب، فإف أعطاه إلحساف نظر، فإف كاف ال 

أنو يجزيو؛ ألنو قصد الزكاة والطاعة، وجاز اإلحساف باإلحساف، يستحق عليو المجازاة فقد قيل 
 وليس بقضاء شيء في ذمتو، واآلية تقتضي النفي.

(2/468) 

 
 

 سورة الضحى
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }َوَوَجَدَؾ َضاالِّ فَػَهَدى{
َت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوالَ قيل: أراد ضاالً عن الشرائع التي طريقها السمع، كقولو تعالى: }َما ُكنْ 

اإِليَماُف{ وقولو تعالى: }َوِإْف ُكنت ِمْن قَػْبِلِو َلِمَن الضَّالّْيَن{ وقولو تعالى: }فَػَعْلتُػَها ِإًذا َوَأنَا ِمَن 
 الضَّالّْيَن{ وليس ذلك لمعصية.

 وقيل: ضل ] [ في صغره في بعض شعاب مكة، وقيل: ضل مع حليمة في بني سعد.
 اكم: لكن ال يجوز أف يطلق عليو اسم الضاؿ؛ ألنو يوىم الضالؿ عن الدين.قاؿ الح

 وقولو تعالى: }َوَوَجَدَؾ َعاِئالً فََأْغَنى{ يعني فقيرًا.
 قيل: أغناه بماؿ خديجة، وقيل: بغنائم.

: ))جعل رزقي تحت ظل -عليو السالـ-وثمرة ذلك :جواز التجارة وإباحة الغنائم، ولهذا قاؿ 
 ل: قنعك فأغنا قلبك.رمحي(( وقي

 وثمرة ذلك الحث على قنوع القلب، وقيل: أغناؾ بالقرآف وبالعلم.
وعنو : ))من لم يغنو القرآف فال أغناه اهلل، ومن لم يستشف بالقرآف فال شفاه اهلل(( روى ذلك 

 الحاكم.
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َهْر، َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَّْك َفَحدّْْث{.قولو تعالى: }فََأمَّا اْلَيِتيَم َفالَ تَػْقَهْر، َوَأمَّا السَّاِئَل فَ   اَل تَػنػْ
 ثمرة ذلك ثالثة أمور:



-األوؿ: أنو ال يقهر اليتيم، ومعناه ال يقهره على مالو، وخصو لضعفو، وفي قراءة ابن مسعود 
فال تكهر، وىو أف تعبس في وجهو، وفي حديث معونة بن الحكم قاؿ: صليت  -رضي اهلل عنو

فشمتو فرماني القـو بأبصارىم، فلما فرغ النبي بأمي وأمي ما رأيت مثلو وال خلف النبي فعطس 
بعده أحسن تعلماً منو فواهلل ما كهرني وال ضربني وال شتمني ولكن قاؿ: ))إف صالتنا ىذه ال 

 يصلح فيها شيء من كالـ الناس((.
لو: يرحمك قاؿ في الشرح: وال خالؼ أنو ال يجوز تشميت العاطس وىو في الصالة وىو قو 

اهلل، ويجوز بالسين المهملة ويكوف دعاء لو بحسن السمة، والمعجمة وىو الدعاء لو بما يزيل 
 عنو الشماتة ، وقولو بأبي وأمي وىو التفدي باألبوين.

قاؿ القاضي عياض: ذىب جمهور العلماء إلى جوازه، سواء كاف المفتدى بو مسلماً أو كافر، 
صحيح المختار أنو ال كراىة فيو، وفي قولو: جعلني اهلل فداؾ، وكذلك قاؿ النواوي: المذىب ال

وقد تظاىرت بذلك األخبار المشهورة في الصحيحين وغيرىما، وكره ذلك بعض العلماء إذا  
 كانا مسلمين، وكره مالك بن أنس جعلني اهلل فداؾ، وأجازه بعضهم.
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 وأشار بالسبابة والوسطى((.-وفي الحديث : ))أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة
.))  وفي الحديث عنو : ))خير بيوتكم بيتاً فيو يتيم مكـر

وعن عمر: إذا بكى اليتيم اىتز العرش، ويقوؿ الرب: مالئكتي من أبكى اليتيم ىذا الذي غيبت 
أباه في التراب، فيقولوف: أنت أعلم، فيقوؿ: مالئكتي أشهد أف لمن أسكتو وأرضاه أف أرضو 

 مة، فكاف عمر إذا رأى يتيماً مسح رأسو.يـو القيا
َهْر{ والمراد أعطاه، أو رده بالجميل.  الثاني: قولو: }َوَأمَّا السَّاِئَل َفالَ تَػنػْ

 قاؿ في الكشاؼ: وعن النبي إذا رددت السائل ثالثاً فلم يرجع فال عليك أف تزيده
 .وعن إبراىيم بن أدىم: نعم القـو السؤاؿ يحملوف زادنا إلى اآلخرة

 وقيل: أراد بالسائل طالب العلم ال تنهره، عن الحسن.
.  وقيل: وأما السائل عني فدلو عليَّ

 قاؿ أبو علي: المراد جميع المكلفين، وإف كاف الخطاب للنبي .
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 والثالث: ما يتعلق بقولو تعالى: }َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَّْك َفَحدّْْث{.
دث بنعمة اهلل شكرىا، وإشاعتها، والمراد ما ذكره اهلل تعالى : والتح-رحمو اهلل-قاؿ جار اهلل

من نعمة اإليواء والهداية واإلغناء، وذكر األصم أنو كاف يختم مجالسو ويقوؿ: كنت يتيماً 
 فآواني اهلل، وكنت ضاالً فهداني اهلل، وكنت فقيراً عائالً فأغناني اهلل، وتأوؿ اآلية على ذلك.

 : ))التحدث بالنعم شكر((.-سالـعليو ال-وفي الحديث عنو 
وعن مجاىد:أراد بالقرآف أي حدث بو معناه تقريو، وكاف الحسن بن علي يقوؿ: إذا علمت 

 خيرًا فحدث بو إخوانك.
 وأما التحدث بما فعل من الطاعات فقد ذكرناه فيما تقدـ.

بارحة خيرًا، قاؿ في الكشاؼ: وعن عبد اهلل بن غالب أنو كاف إذا اصبح يقوؿ: رزقني اهلل ال
قرأت كذا، وصليت كذا، فإذا قيل لو: يابا فراس أمثلك يقوؿ مثل ىذا فيقوؿ: قاؿ اهلل تعالى: 

 }َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَّْك َفَحدّْْث{ وأنتم تقولوف: ال تحدث بنعمة اهلل.
لستر قاؿ جار اهلل: وإنما يجوز مثل ىذا إذا قصد أف يقتدي بو غيره، وأمن على نفسو الفتنة، وا

فخبر،  -رضي اهلل عنو-أفضل، ولو لم يكن فيو إال التشبو بأىل الريا لكفى بو، وفي قراءة علي 
فلو كتم ما أنعم اهلل عليو بو من الرزؽ لغرض نحو الخوؼ من السرؽ، أو من أف يعاف، أو من 

م أف يحسد ال أنو منكر لنعمة اهلل فال حرج في ىذا، فإف كتم خشية أف يمنع من الزكاة ول
 يحصل منو كذب وال إظهار جوع بل مجرد اإلخبار فلعل ذلك جائز.
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 سورة ألم نشرح
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَؾ{
ىو استفهاـ بمعنى التقرير، والمعنى فسحناه حتى وسعو ىمـو النبوة، ودعوة الثقلين، أو احتمل 

.المكاره، أو فسبحنا  ه بما أودعناه من العلـو
 : مليء حكمة وعلماً.-رضي اهلل عنو-وعن الحسن 

 وقولو تعالى: }َوَوَضْعَنا َعنَك ِوْزَرَؾ{
أراد ما وضعو عنو من الثقل، وىو ما كاف نعمة من فرطاتو قبل النبوة، ومن جهلو بالشرائع، ومن 

ائع، ومهد عذره بعد ما بلغ، تهالكو على اإلسالـ ذوي العناد، والوضع أف غفر لو وعلم الشر 
 وأنقض معناه سمع صوت االنقاض واالنفكاؾ، وىذا مجاز وتشبيو
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 وقولو تعالى: }َورَفَػْعَنا َلَك ِذْكَرَؾ{
قيل: معناه قرف ذكره بذكر اهلل في الشهادة، واألذاف واإلقامة والخطب، وفي كثير من مواضع 

 َرُسوَلُو{ شعر:القرآف، نحو: }َوَمْن يُِطِع اللََّو وَ 
 وضم اإللو اسم النبي إلى اسمو .... إذا قاؿ في الخمس المؤذف أشهد

، عند األكل وعند الجماع((.  وقد جاء في الحديث: ))حالتاف تذكر اهلل وال تصلي عليَّ
قاؿ الحاكم: قيل فكيف يحسن االمتناف بالنعم من أكـر األكرمين، يعني ألف اهلل تعالى قد ذكر 

م، نحو ما ذكره في ىذه، وفي الضحى نحو: }َأَلْم َيِجْدَؾ يَِتيماً فَآَوى{ وأجاب نحوه تعداد النع
 ثالثة:

 األوؿ: أنو إف كاف قصد أنو ينقطع إليو في امتنانو حسن.
وقيل: إنما تكوف المنة مذمومة لما فيها من المشقة على النفس، وأما من الخالق فال مشقة 

 .على المنعم عليو بذكر اهلل نعمو
 وقيل: إنما ذكرت تنبيهاً على الشكر، ليحصل المزيد فيكوف غاية الجود.

وقاؿ غيره: إف المن المذمـو تعداد النعم على جهة التقريع، وما كاف من جهة اهلل لم يرد بو 
 ذلك، وفي كالـ بعض الموجدين يامناف غير مناف أي يا معطي غير مقرع.
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 ُعْسِر ُيْسرًا، ِإفَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا{قولو تعالى: }فَِإفَّ َمَع الْ 
ثمرة ذلك أف النكرة لما كررت كاف المراد بالجملة الثانية االستئناؼ افادت المغايرة، وأنهما 

يسراف، والمعرفة ال تفيد المغايرة؛ ألف األلف والالـ إما للعهد وإما للجنس، وقد روي عن ابن 
ن، وروي ذلك مرفوعاً، وأنها لما نزلت خرج رسوؿ عباس وابن مسعود: لن يغلب عسر يسري

اهلل وىو يضحك ويقوؿ: ))لن يغلب عسر يسرين(( وىذه عدة من اهلل تعالى لنبيو أف يعد 
الضيق الذي كاف فيو ىو وأصحابو بتغيير الحاؿ إلى السعة، ويجوز أف يريد ما حصل من الفتوح 

ر اآلخرة، ويكوف نظيره قولو تعالى: }تربصوا في أيامو وأياـ الصحابة، وأف يريد يسر الدنيا ويس
 بنا إال إحدى الحسنيين{ وىما حسن الظفر وحسن الثواب، ولبعضهم:

 توقع إذا ما غزتك الخطوب .... سروراً يسردىا عنك قسرا
 ترى اهلل يخلف ميعاده .... وقد قاؿ إف مع العسر يسرا



ه بمائة دينار في مكاف، ثم شهد ىؤالء وقد ذكر مسألة وىي إذا قامت البينة أف رجالً أقر لغير 
الشهود أو غيرىم أنو أقر بذلك المقر لو أوالً بمائة دينار، ولم تحصل اإلضافة إلى سبب في 

في المنتخب وأبو حنيفة إنو يلـز مائتاف؛ ألف النكرة  -عليو السالـ-اإلقرارين، فقاؿ الهادي 
أنو لما نزلت قاؿ: ))لن يغلب عسر إذا تكررت أفادت المغايرة، واحتجوا بهذه اآلية، وب

 يسرين((.
وقاؿ الهادي في الفنوف، والناصر، والشافعي وأبو يوسف، ومحمد: ال تلـز إال مائة واحدة؛ ألف 

الخبر قد يتكرر، والمائة الثانية يحتمل أف تكوف األولى، ويحتمل أف تكوف غيرىا، واألصل 
 براءة الذمة.
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 َرْغَت فَانَصْب، َوِإَلى رَبَّْك فَاْرَغْب{قولو تعالى: }فَِإَذا فػَ 
ثمرة ذلك أنو يكره الفراغ، وأال يشتغل المرء إال بعبادة ربو، وبامر معاشو، وفي الخبر: ))إف اهلل 

 تعالى يبغض الصحيح الفارغ((.
: إني ألكره أف أرى بأحدكم فارغاً سبهلالً ال في عمل دنيا وال في -رضي اهلل عنو-وقاؿ عمر 

 آخرة،عمل 
 وقد ذكر في تفسير ذلك وجوه:

 أحدىا: فإذا فرغت من عبادة فاشتغل بعبادة أخرى.
 الثاني: عن ابن عباس فإذا فرغت من صالتك فاجتهد في الدعاء.

 الثالث: عن الحسن فإذا فرغت من الغزو فاجتهد في العبادة.
 الرابع: عن مجاىد فإذا فرغت من دنياؾ فانصب في صالتك.

 لإلمامة. -عليو السالـ-ض الرافضية أنو قرأ بكسر الصاد ومعناه فانصب علياً وما روي عن بع
قاؿ الزمخشري: لو صحح ىذا للرافضي يصح للناصبي أف يقوؿ: ىو أمر بنصب العداوة لعلي 

 .-عليو السالـ-
 وقولو تعالى: }َوِإَلى رَبَّْك فَاْرَغْب{

 الً عليو.أي اجعل رغبتك إليو خصوصاً، وال تسأؿ إلى فصلو متوك
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 سورة التين
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }َوالتّْيِن َوالزَّيْػُتوِف{
طبق من تين فأكل منو  -عليو السالـ-صح أنهما الشجرتاف المعروفتاف، وروي أنو أىدي إليو 

عجم وقاؿ ألصحابو: ))كلوا، فلو أف فاكهة نزلت من الجنة لقلت ىذه؛ ألف فاكهة الجنة بال 
بشجرة  -رضي اهلل عنو-فكلوىا، فإنها تقطع البواسير، وتنفع من النقرس(( ومر معاذ بن جبل 

الزيتوف فأخذ منها قضيباً فاستاؾ بو، وقاؿ: سمعت رسوؿ اهلل يقوؿ: ))نعم السواؾ الزيتوف من 
الشجرة المباركة تطيب الفم، وتذىب بالحفرة، وسمعتو يقوؿ: ىو سواكي وسواؾ األنبياء 

 لي((.قب
 وقولو تعالى: }َوَىَذا اْلبَػَلِد اأَلِميِن{

 أراد بو مكة، وأمانتو أنو يحفظ من دخلو، كما قاؿ تعالى: }َحَرماً آِمنًا{.
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 سورة إقرأ )العلق(
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }اقْػَرْأ بِاْسِم رَبَّْك الَِّذي َخَلَق{
قرآف، ببسم اهلل الرحمن الرحيم؛ ألف المعنى اقرأ مفتتحاً ثمرة ذلك حسن االفتتاح بقراءة ال

ببسم اهلل، وىذا أمر ندب في غير الصالة، وأما في الصالة فكذلك في غير الفاتحة من سائر 
السور، فلو قرأ من وسط السور فالمذىب أنو تستحب البسملة، ذكره المرتضى، وقالت 

أعرؼ بآداب القرآف، وحجة المرتضى أف عادة القراء: ال تستحب، ورجحو اإلماـ يحيى؛ ألنهم 
 المسلمين قد جرت بذلك.

وأما الفاتحة فإنو يفتتح بالبسملة عندنا وأبي حنيفة و أصحابو ، والشافعي، لكن عندنا 
والشافعي في كل ركعة، وعند أبي حنيفة في الركعة األولى، وعند مالك ال تقرأ بالبسملة في 

 افلة.الفريضة، ويجوز قراءتها في الن
وسبب االختالؼ أف األخبار اختلفت عن رسوؿ اهلل ففي حديث أبي ىريرة أنو قاؿ: ))إذا 
قرأتم الحمد هلل رب العالمين، فاقرؤا بسم اهلل الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها(( وأخبار  
كثيرة نحوا ىذا، وفي النهاية في حديث مغفل قاؿ: سمعني أبي وأنا أقرأ بسم اهلل الرحمن 

رحيم فقاؿ: يا بني إياؾ والحدث، فإني صليت مع رسوؿ اهلل وأبا بكر وعمر فلم اسمع رجاًل ال



 منهم يقرأىا.
 قاؿ في النهاية: قاؿ أبو عمر بن عبد البر :ابن مغفل: رجل مجهوؿ.
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 قولو تعالى: }الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم{
ابة لما فيو من المنافع العظيمة التي ال يحيط ثمرتها ما ذكر اهلل من التنبيو على فضل علم الكت

بها إال ىو، وما دونت العلـو إال بالكتابة، ولوال ىي ما استقامت أمور الدين والدنيا، فعلى ىذا 
 يكوف من العلـو الدينية التي يجب تعلمها، ويكوف من فروض الكفايات.

 :-رحمو اهلل-ولجار اهلل 
 خطا نيالو أقصى المداورواقم رقش كمثل أراقم .... قطف ال

 سود القوائم ما يحد مسيرىا .... إال إذا لعبت بها بيض المدا
َهى، َعْبداً ِإَذا َصلَّى{  قولو تعالى: }َأرََأْيَت الَِّذي يَػنػْ

 قيل: نزلت في أبي جهل؛ ألنو نهى النبي عن الصالة،
ر بالمعروؼ وثمرتها النهي عن منع الصالة، وكذلك كل طاعة، ويلـز من ذلك وجوب األم

 والنهي عن المنكر.
َتِرْب{  وقولو تعالى: }َكالَّ الَ ُتِطْعُو َواْسُجْد َواقػْ

 أراد بالسجود الصالة، وقولو: }َواقْػَتِرْب{ أي تقرب إليو بالمواضبة على طاعتو.
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 سورة القدر
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َلِة اْلقَ  ٌر ِمْن َأْلِف قولو تعالى: }ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي لَيػْ َلُة اْلَقْدِر َخيػْ َلُة اْلَقْدِر، لَيػْ ْدِر، َوَما َأْدرَاَؾ َما لَيػْ
 َشْهٍر{.

 ثمرة ذلك بياف فضل ىذه الليلة، وسميت ليلة القدر لما قدر فيها من األمور.
وقيل: لخطرىا وشرفها على سائر الليالي، وإنما ذكر ألف شهر، قيل: ألنو ذكر رجاًل من بني 

لبس السالح في سبيل اهلل ألف شهر، فاستقصر المسلموف أعمالهم، فاعطوا ليلة من  إسرائيل
 أحياىا كاف ذلك أبلغ حاالً من ذلك.



وقيل: إف الرجل فيما مضى ال يسمى عابداً حتى يعبد اهلل ألف شهر، فأعطوا ليلة من أحياىا  
 كاف أحق أف يسمى عابدًا.

 وذ من غير اآلية الكريمة.والخالؼ في بقائها وتعييبها وإبهامها مأخ
قاؿ في )الروضة والغدير(: ويجوز أف تكوف في سنة في ليلة، وفي الثانية في غيرىا، فعلى ىذا 
لو قاؿ عبده حر ليلة القدر، وكاف ذلك في سادس وعشرين لم يعتق إال في التاسع والعشرين 

وفي السنة الثانية في التاسع  من السنة الثانية لجواز أنها في السنة األولى في الثالث والعشرين،
 والعشرين.
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 سورة لم يكن )البينة(
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

يَن{  قولو تعالى: }َوَما ُأِمُروا ِإالَّ لِيَػْعُبُدوا اللََّو ُمْخِلِصيَن َلُو الدّْ
 ثمرة ذلك وجوب النية في العبادة؛ ألف اإلخالص ىو النية.
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 كاثر(سورة الهاكم )الت
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }َأْلَهاُكُم التََّكاثُػُر{
ثمرة ذلك النهي عن المكاثرة والمفاخرة باألىل والماؿ؛ ألف ذلك ورد على طريق الذـ للذين 

 تكاثروا فيما بينهم.
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 سورة العصر
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 َواَصْوا بِالصَّْبِر{.قولو تعالى: }َوتَػَواَصْوا بِاْلَحقّْ َوتػَ 



 ثمرة ذلك: وجوب األمر بالمعروؼ، والحق ىو الواجب.
 وقيل: اإليماف والتوحيد، وقيل: القرآف.
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 سورة الهمزة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َدُه، َيْحَسُب َأفَّ َمالَ   ُو َأْخَلَدُه، َكالَّ{.قولو تعالى: }َوْيٌل ِلُكلّْ ُىَمَزٍة ُلَمَزٍة، الَِّذي َجَمَع َماالً َوَعدَّ
 النزوؿ: قيل: إنها نزلت في مشرؾ بعينو كاف يهمز الناس ويلمزىم، أي يعيبهم عن ابن عباس.

 وقيل: نزلت في األخنس بن سريق وكاف عادتو الغيبة والوقيعة.
 وقيل: في أمية بن خلف، وقيل: في الوليد بن المغيرة، واغتيابو لرسوؿ اهلل وغضو منو.

: ويجوز أف يكوف السبب خاصاً والوعيد عاماً، المعنى: }َوْيٌل{ كلمة -رحمو اهلل- قاؿ جار اهلل
 وعيد، وقيل: واد في جهنم لكل ىمزة لمزة.

واختلف المفسروف فقيل: معناىما واحد، وذلك للغياب والطعاف، عن مقاتل، وأبي علي، وأبي 
 مسلم، قاؿ الشاعر:

 يَّب فأنت الهامز اللمزةتدلي بود إذا القيتني ملقاً .... وإف أغ
والصيغة لمن ضري بذلك وجعلو عادة كاللعنة والضحكة، وقيل: ىما واحد، للمشاء بالنميمة 

 للفرؽ بين األحبة، الباغي للبراء بالمكاره عن ابن عباس.
وقيل: الهمزة الطعاف، واللمزة المغتاب، عن ابن عباس، وقيل: العكس عن سعيد بن جبير، 

 اه عن الحسن وعطاء، وأبي العالية.وقتادة، وكذا بمعن
 وقيل: الهمزة الذي يهمز الناس بيده وبصره، واللمزة الذي يلمزىم بلسانو وعينو.
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 وقيل: الهمزة باللساف، واللمزة بالعين، عن سفياف، وابن كيساف.
وىو المسخرة، الذي يأتي  -بسكوف الميم-قاؿ في الكشاؼ: وقرئ ويل لكل ىمزة لمزة 

 وابد واألضاحيك فيضحك منو ويشتم.باأل
 قولو تعالى: }الَِّذي َجَمَع َماالً َوَعدََّدُه{

قرئ جمع بالتخفيف والتشديد في السبع، وعدده :القراءة الظاىرة بالتشديد، وقرئ في الشاذ 



بالتخفيف، ومعناه أحصا عدده أو جمع مالو، وقومو الذين ينصرونو، من قولك: فالف ذو عدد 
 كاف لو عدد وافر من األنصار، وما يصلحهم.وعدد، إذا  

 وقيل: وعدده بمعنى عدىم، لكن فك االدغاـ، وقيل: عدده أي جعلو ذخراً لو لنوائب الدىر.
 وقيل: جعلو عتاداً لو عن مقاتل، والمراد جمع مااًل من غير حلة، ومنعو حقو.

 وروي أنو كاف لألخنس بن سريق أربعة آالؼ دينار، وقيل: عشرة آالؼ.
( لم أفتد بها لئيم، 1: أنو عاد موسراً فقاؿ: ما تقوؿ في الورؽ )-رضي اهلل عنو-وعن الحسن 

وال تفضلت على كريم، قاؿ: ولكن لماذا؟ قاؿ: لنبوة الزماف وجفوة السلطاف، ونوائب الدىر، 
 ومخافة الفقر، قاؿ: إذاً تدعو لمن ال يحمدؾ، وترد على من ال يعذرؾ.

 ُب َأفَّ َماَلُو َأْخَلَدُه{وقولو تعالى: }َيْحسَ 
 يعني طوؿ الماؿ أملو، ومناه األماني البعيدة.

ثمرة ذلك تحريم ما ذكر من الهمز واللمز وتجميع الماؿ على وجو ال يحل، ومنع حقو، 
 والمكاثرة بو، والمفاخرة بالقوؿ، وتحريم اعتياد التعجيب والتضحيك.

 ذلك لرسوؿ اهلل كاف كفرًا.وأما كوف الهمز واللمز يقطع بكثرة فإذا كاف 
قاؿ اإلماـ يحيى: وأما األئمة والعلماء فيكوف فسقًا، ولغيرىم ال يقطع بكبره، وما وردت فيو 

 اآلية بالوعيد كاف من الكفار، وكاف لرسوؿ اهلل فذكر ورد فيو الوعيد.
__________ 

 ( ػ في الكشاؼ ألوؼ تمت1)
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 سورة الفيل
 يمبسم اهلل الرحمن الرح

والقصة الواردة فيو من ثمرات ذلك فضيلة بيت اهلل الحراـ، ولعبد المطلب أنو أنشد وىو آخذ 
 بحلقة الباب:

 يا رب ال أرجو لهم سواؾ .... يارب فامنع منهم حماؾ
 إف عدو البيت من عاداؾ .... امنعهم أف يخربوا فناؾ
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 سورة إليالؼ )قريش(
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 صحح أنها سورة مستقلة، وقاؿ بعضهم: إف سورة الفيل وقريش سورة واحدة.الذي 
 وروي أف في مصحف أُبي ال فصل بينهما.

 وروي أف عمر قرأ بهما في الثانية من المغرب، وقرأ في األولى بالتين.
 قاؿ الحاكم: ىذا ال يدؿ على أنهما سورة.

ْعُبُدوا َربَّ َىَذا اْلبػَْيتِ  ُهْم ِمْن َخْوٍؼ{وقولو تعالى: }فَػْليػَ  ، الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنػَ
 قيل: ال يغار عليهم؛ ألف قلوب العرب جبلت على تعظيمو، عن قتادة.

 وقيل: كانوا في أسفارىم إذا قالوا نحن أىل حـر اهلل ال يتعرض لهم.
 وقيل: أمنهم من الجذاـ، فال يصيبهم ببلدىم.

 هلل عليو ]وآلو[وسلم.وقيل: ذلك بدعا إبراىيم صلى ا
 قاؿ جار اهلل: ومن بدع التفاسير أمنهم أف تكوف الخالفة في غيرىم.

 ثمرة ذلك أف ينوي بالعبادة الشكر، فإذا صلى نافلة نوى الشكر هلل على نعمو.
قاؿ في التهذيب: وعن أـ ىانئ عن النبي قاؿ: ))إف اهلل تعالى فضل قريشاً ألني منهم، والنبوة 

بة فيهم، والسقاية فيهم، ونصرىم على الفيل، وعبدوا اهلل عشر سنين ال يعبده فيهم، والحجا
 غيرىم فأنزؿ اهلل فيهم سورة لم يشرؾ فيها أحداً غيرىم((

فيكوف لهذا ثمرة وىي أف لقريش مزية على غيرىم، وقد ورد الحديث عنو : ))قدموا قريشاً وال 
 تقدموىا((.
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 سورة أرأيت )الماعوف(
 اهلل الرحمن الرحيم بسم

قولو تعالى: }َأرََأْيَت الَِّذي ُيَكذُّْب بِالدّْيِن، َفَذِلَك الَِّذي َيدُعُّ اْلَيِتيَم، َوالَ َيُحضُّ َعَلى َطَعاـِ 
 اْلِمْسِكيِن{

بفتح -من الدع الذي ىو الدفع، وقرئ يدع  -بضم الداؿ وتشديد العين-القراءة الظاىرة يدع 
 أي يترؾ. -الداؿ

 وؿ: قيل نزلت في أبي سفياف بن حرب فكاف ينحر فأتاه يتيم فسألو فقرعو بعصاه فنزلت.النز 
وقيل: نزلت في العاص بن وائل السهمي، وقيل: في الوليد بن المغيرة، وقيل: في عمرو بن 



 عائذ المخزومي، وقيل: في ىبيرة بن أبي وىب.
و اهلل تعالى، وإنما كاف كذلك وثمرتها قبح ظلم اليتيم، وأنو أقبح من ظلم غيره؛ لذلك خص

لضعفو وعدـ ناصره، وفي الحديث عنو : ))يقوؿ اهلل تعالى: اشتد غضبي على من ظلم من ال 
 يجد ناصراً غيري((.

 ومن ثمراتها ذـ من ال يطعم المسكين وال يحظ على طعامو.
وَف، الَِّذيَن ُىْم يُػَراُءوَف، َوَيْمنَػُعوَف قولو تعالى: }فَػَوْيٌل لِْلُمَصلّْيَن، الَِّذيَن ُىْم َعْن َصالَتِِهْم َساىُ 

 اْلَماُعوَف{.
 ثمرة ذلك قبح السهو عن الصالة والرياء، ومنع الماعوف.

أما السهو عن الصالة فقيل ذلك وارد في المنافقين الذين يتركونها سرًا، ويصلونها جهرًا، وال 
 نية لهم، وسماىا صالة؛ ألف سورتها سورة الصالة.
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وقيل: ال يصلوف، وقيل: أراد ال يتموف أركانها، بل ينقرونها نقرًا، وقيل: يتركونها حتى يخرج 
وقتها، وصحح الحاكم أنها في المنافقين؛ ألف أوؿ اآلية في المكذبين، وقيل: في غير 

 المنافقين.
ما ىو قاؿ الحاكم: والذـ على سبب السهو الذي ىو من فعل العبد ليتوجو الذـ إليو، ال على 

 من فعل اهلل.
وروي عن أنس أنو قاؿ: الحمد هلل على أف لم يقل في صالتهم، وقد روي ىذا عن عطاء، يعني 
ولم يقل في صالتهم؛ ألف السهو في الصالة يقع، وقد كاف يسهو في صالتو فضاًل عن غيره، 

 ومن ثم أثبت الفقهاء باب سجود السهو.
 وأما الرياء فقد عد من الكبائر.

اهلل: وال يكوف اإلنساف مرائياً بإظهار الفريضة لقولو : ))ال غمة في فرائض اهلل؛ ألنها  قاؿ جار
شعائر الدين(( وتاركها يستحق الذـ، فيظهرىا إلزالة التهمة، والمراد إذا نوى بها ما شرعت لو، 

 ال إذا أراد بها الريا.
نى عليو بالصالح كاف قبيحاً وأما النوافل فإف أظهرىا ليقتدى بو كاف جمياًل، وإف قصد أف يث

 ورياء.
وعن بعضهم أنو رأى رجاًل سجد في المسجد سجدة شكراً وأطالها فقاؿ: ما أحسن ىذا لو  

 كانت في بيتك، وإنما قاؿ ذلك؛ ألنو توىم منو الرياء والسمعة.
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ثم قاؿ قاؿ جار اهلل: دلت على أف اجتناب الرياء صعب إال على المرتاضين باإلخالص، ومن 
رسوؿ اهلل : ))الريا أخفى في أمتي من دبيب النملة السوداء في الليلة المظلمة، على المسح 

 األسود((.
وأما منع الماعوف فقد توعد اهلل عليو، فالذي صح للمذىب وىو الظاىر من قوؿ العلماء أنو 

قتادة،  وابن عمر، وابن الحنفية، والحسن، و -عليو السالـ-الزكاة، وذكر ذلك عن علي 
 والضحاؾ، وأبي مسلم.

 قاؿ في التهذيب: وروي عنو أنو قاؿ: ))الماعوف الزكاة أربع مرات(( قاؿ الراعي:
 (1قـو على اإلسالـ لما يمنعوا .... ماعونهم ويضيعوا التهليال )

 من والتو. -رضي اهلل عنو-قاؿ ذلك شكاية على عثماف 
إبراىيم، وسعيد بن جبير: ]ما يتعاور في و  -رضي اهلل عنهما-وعن ابن عباس، وابن مسعود 

( في 2العادةمن الفاس والقدر والمغرفة ، وقد ذكر المنصور باهلل أف عارية ىذا واجبة وذكر [ )
رسالتو المسماة بػ )رسالة البياف والثبات إلى كافة البنات( أنو ال يجوز للمرأة أف تعير شيئاً من 

 ذكرنا. غير إذف زوجها إال أساود البيت، وىي ما
 : الماء، والنار، والملح.-رضي اهلل عنها-وعن عائشة 

__________ 
 ( ػ البيت ساقط في )ب(1)
 ( ػ ما بين المعكوفين ساقط من )ب(2)
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 قاؿ في عين المعاني: وفي الحديث: ))ال يحل منع الماء والملح والنار((.
الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار،  قاؿ في الكشاؼ: وقد يكوف منع ىذه األشياء محظوراً في

 وقبيحاً في المروءة في غير حاؿ الضرورة.
قاؿ الحاكم: األولى أنو الحقوؽ الواجبة التي تجب بالشرع كالزكوات والنفقات، وأما ما يحتاج 

إليو عند الضرورة فال تحمل اآلية عليو، إال أف يتخلق بالبخل حتى اعتاده في أموره حتى في 
 العارية.

قاؿ في )الروضة والغدير(: إف منع الجيراف من عارة ما جرت العادة بو نحو الفاس والدلو، وقد 



والقدر والصحفة، والمنع بما جرت العادة بهبة اليسير منو في بعض الحاالت من الملح 
والماء، واللبن المخيض، ال يجوز ويلحق ىذا بالواجب والضرورة أف يكوف طالبو معدماً في 

 لوجو عمـو اآلية لجميع ذلك.تلك الحاؿ، وا
وقولو : ))ومن منع الماعوف من جاره إذا احتاج إليو منعو اهلل فضلو ووكلو إلى نفسو، ولم يقبل 

 عذره وىو من الهالكين((.
 وقولو : ))البرمة والقدر من الماعوف((.

زكاة سد قاؿ األمير: وىذا نص على ما ذكرناه، قاؿ: فعلى ىذا إذا احتاج جاره ومعو شيء من ال
خلة جاره منها، ولم يجز لو أف يعطها أحداً مع حاجة جاره وفاقتو؛ ألف اهلل تعالى قد قاؿ: 

 }َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب{ وأوصى بو حتى ظن أصحابو أنو يورثو.
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 سورة الكوثر
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َناَؾ ا  ْلَكْوثَػَر، َفَصلّْ ِلَربَّْك َواْنَحْر{.قولو تعالى: }ِإنَّا َأْعطَيػْ
قاؿ في الكشاؼ: وفي قراءة النبي إنا أنطيناؾ الكوثر، بالنوف، وعنو : ))وانطوا الثبجة(( أي 

اعطوا في الزكاة المتوسطة بين السمن والهزاؿ، والكوثر المفرط في الكثرة، قيل ألعرابية رجع 
 كوثر.ابنها من السفر: ِبَم آب ابنك؟ قالت: آب ب

حين نزلت: ))أتدروف ما الكوثر؟ إنو نهر  -عليو السالـ-وقيل: ىو نهر في الجنة، وقد قاؿ 
في الجنة وعدنيو فيو ربي فيو خير كثير(( وروي في صفتو أحلى من العسل، وأشد بياضاً من 
 اللبن، وأبرد من الثلج، وألين من الزبد، حافتاه الزبرجد، وآنيتو من فضة عدد نجـو السماء.
وروي: ال يضمأ من شرب منو أبدا، أوؿ وارديو فقراء المهاجرين، الدنسوا الثياب، الشعث 
الرؤوس، الذين ال يرجوف المنعمات، وال تفتح لهم أبواب السدد، يموت أحدىم وحاجتو 

 تلجلج في صدره، لو أقسم على اهلل ألبره.
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 قولو تعالى: }َفَصلّْ ِلَربَّْك َواْنَحْر{
أف الصالة والنحر من ذكر اهلل، واختلف ما أراد؟ فقيل: صالة العيد ونحر األضحية عن  ثمرتها



 عكرمة، وعطاء، وقتادة، وأبي علي.
وقيل: عاـ في الصلوات، والنحر أف يجعلو هلل خالؼ ما عليو المشركوف من نحرىم لألوثاف 

 عن محمد بن كعب.
عيد بن جبير، ومجاىد، وقيل: صل وقيل: صالة الفجر بمزدلفة، ونحر البدف بمنى، عن س

وانحر: بمعنى اجعل اليمين على الشماؿ في الصالة، حد النحر عن علي وابن عباس، وىذه 
 المسألة قد اختلف فيها العلماء، فمذىب عامة أىل البيت أف ذلك غير مشروع.

 وقاؿ أبو حنيفة والشافعي والقاسم في مسائل عبد اهلل بن الحسن أنو مشروع.
و حنيفة: تحت السرة، وقاؿ الشافعي: فوؽ السرة وتحت الصدر، وقاؿ مالك: إنو وقاؿ أب

 مشروع في النفل إذا طاؿ.
وسبب الخالؼ أف األئمة قالوا: المأمور بو في الصالة الخشوع، لقولو: }الَِّذيَن ُىْم ِفي َصالَتِِهْم 

 ك صريحاً ونصًا.َخاِشُعوَف{ وترؾ الوضع من الخشوع، ومن قاؿ أنو سنة قاؿ: قد ورد ذل
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 قاؿ في سنن أبي داود: وعن ابن الزبير أنو قاؿ: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة.
وعن ابن مسعود أنو كاف يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرأه الرسوؿ فوضع يده اليمنى 

 على اليسرى.
 الكف في الصالة تحت السرة.أنو قاؿ: السنة وضع الكف على  -رضي اهلل عنو-وعن علي 

 كاف يمسك شمالو بيمينو على الرسغ فوؽ السرة.  -عليو السالـ-وروي باالسناد عن علي 
قاؿ أبو داود: وعن سعيد بن جبير فوؽ السرة، وقاؿ أبو مخلد: تحت السرة، وكذا عن أبي 

 ىريرة.
بهما على صدره  وعن طاوس قاؿ: كاف رسوؿ اهلل يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشل

 وىو في الصالة.
قاؿ أىل المذىب: اختالؼ الرواية فيما ال يجوز فيو التخيير يوجب إطراحها والرجوع إلى 

 األصل، وىو أف األفعاؿ غير مشروعة، وأف الفعل الكبير مفسد.
 وقاؿ أبو طالب: إذا فعل ذلك بطلت صالتو.

ديث أبي حميد وضع اليمين على وجو قوؿ مالك في النهاية: قد جاء في صفة صالتو في ح
اليسار، وجاءت آثار ثابتة لم ينقل فيها أنو كاف يضع الكف على الكف مع نفل صفة صالتو، 



: ىذه الزيادة ليست مناسبة للصالة، وإنما ىي من باب  : الزيادة مقبولة، وقاؿ قـو فقاؿ قـو
 االستعانة، فلهذا أجازىا الشافعي في النفل ال في الفرض.
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 وقيل: ىو أف يقعد بين السجدتين حتى يبدوا نحره عن عطاء.
 وقيل: ارفع يديك بالدعاء إلى نحرؾ عن سلماف التيمي،

 وقيل: ارفع يديك إلى النحر عند افتتاح الصالة.
وقد اختلف العلماء في ىذه المسألة، فقاؿ الهادي، وأحد الروايتين عن القاسم ومالك: ليس 

 بمشروع.
الرواية الثانية أنو مشروع للرجاؿ دوف النساء إلى شحمة األذف، أو إلى  وقاؿ القاسم في

 المنكبين.
 وقاؿ مالك في رواية: يخير.

وقاؿ المؤيد باهلل، والناصر، وأبو حنيفة وأصحابو والشافعي وىو قوؿ أكثر العلماء أنو مشروع 
 للرجاؿ والنساء،

ا بقولو تعالى: }الَِّذيَن ُىْم ِفي ومن معو تمسكو  -عليو السالـ-وسبب الخالؼ أف الهادي 
 : ))اسكنوا في الصالة(( وذلك يقتضي ترؾ الرفع.-عليو السالـ-َصالَتِِهْم َخاِشُعوَف{ وبقولو 

قالوا: ولقولو : ))مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصالة(( لكن 
ف من تماـ الخبر: ))إنما يكفي أحدكم إذا يقاؿ: ىذا ورد في رفع أيديهم عند السالـ، وذلك أل

 سلم على أخيو أف يقوؿ: السالـ عليكم ورحمة اهلل، وأشار بأصبعو المسبحة يميناً وشمااًل((.
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قاؿ في النهاية: وفي حديث أبي ىريرة أنو قاؿ لو: ))وكبر(( ولم يأمر برفع يديو، ومن أثبت 
وغيره أنو كاف يرفع يديو إذا افتتح الصالة، وفي  ذلك قاؿ: قد ثبت عنو من حديث ابن عمر

سنن أبي داود باإلسناد إلى سالم عن أبيو قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل إذا افتتح الصالة رفع يديو حتى 
 تحاذي منكبيو، وإذا أراد أف يركع وبعدما يرفع رأسو من الركوع.

منكبيو، ثم كبر وىما   وفي حديث ابن عمر أنو كاف إذا قاـ إلى الصالة رفع يديو إلى حذو
 كذلك.



وفي حديث وائل بن حجر قاؿ: صليت خلف النبي فكاف إذا كبر رفع يديو، وروي ىذا في 
 السنن من طرؽ كثيرة عنو .

أنو كاف  -صلوات اهلل عليهم-وفي الشرح: وروى زيد بن علي عن أبيو، عن جده، عن علي 
 يرفع يديو في التكبيرة األولى إلى فروع أذنيو.

بن مسعود قاؿ: صليت خلف النبي وأبو بكر وعمر فكانوا ال يرفعوف إال في تكبيرة وعن ا
 االفتتاح.

 قاؿ اإلماـ يحيى: الرفع ىيئة عند من أثبتو،
وفي النهاية عند الجمهور من المالكية أنو سنة، وذىب داود وجماعة من أصحابنا إلى أف ذلك 

 فرض.
ر اإلبل؛ ألنو المشهور الظاىر؛ ألنو عطفو على قاؿ الحاكم: األولى أف يحمل على الصالة ونح

 الصالة.
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 سورة ياأيها الكافروف )الكافروف(
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قولو تعالى: }ُقْل يَاَأيػَُّها اْلَكاِفُروَف{
ىذا خطاب لبعض الكفار، فال يقاؿ: الكفر ملة واحدة، كما قاؿ أبو حنيفة وأحد قولي 

تلفة عندنا، وأحد قولي الشافعي لقولو تعالى في سورة البقرة: }َوقَاَلِت الشافعي بل ملل مخ
 اْليَػُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى{ اآلية، فال تصح بينهم المناكحة والموارثة.

قولو تعالى: }الَ َأْعُبُد َما تَػْعُبُدوَف{ ثم قاؿ: }َوالَ َأنَا َعاِبٌد َما َعَبدتُّْم{ قيل: ذلك تأكيد، وقيل: 
 وؿ وىو قولو ال أعبد في المستقبل، وقولو: }َواَل َأنَا َعاِبٌد{ يعني فيما سلف.األ

 وقيل: أراد باألوؿ معبودىم وىو أصنامهم، وأراد بالثاني عبادتهم، وما مصدرية.
وأما قولو تعالى: }َوالَ َأنْػُتْم َعاِبُدوَف َما َأْعُبُد{ فجاء بػ ما فقيل إنها بمعنى الذي، وقيل: أراد 

فة، كأنو قاؿ: ال أعبد الباطل، وال أنتم تعبدوف الحق؛ ألف ما لما ال يعقل، وقيل: إنها الص
 مصدرية.

قولو تعالى: }َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن{ قيل: ىذا تهديد، وقيل: لكم جزاء دينكم، وقيل: منسوخ 
 بآية السيف.
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 سورة النصر
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َذا َجاَء َنْصُر اللَِّو َواْلَفْتُح، َورََأْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَف ِفي ِديِن اللَِّو َأفْػَواجاً، َفَسبّْْح قولو تعالى: }إِ 
ْغِفْرُه ِإنَُّو َكاَف تَػوَّابًا{.  ِبَحْمِد رَبَّْك َواْستػَ

ثمرة ىذا أف ظهور كلمة اإلسالـ واإليماف من أحسن نعمة يجب شكرىا، فلهذا أمر اهلل نبيو 
 سبيح واالستغفار.بالت

قيل: أراد بالتسبيح التنزيو، وقيل: أراد بالتسبيح الصالة، وروت أـ ىاني أنو لما فتح باب 
الكعبة صلى صالة الضحى ثماني ركعات، وفي ذلك داللة على استحبابها، وعلى استحباب 

لطاعات، صالة النفل في الكعبة، وإنما أمر باالستغفار مع التسبيح؛ ألف في ذلك جمعاً بين ا
 واالحتراز من المعصية.

قيل: واستغفاره مما صدر منو من الصغائر، وقيل: ألف االستغفار من التواضع وىضم النفس، 
 فهو عبادة في نفسو.
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وعن النبي : ))إني ألستغفر اهلل في اليـو والليلة مائة مرة(( وإنما كاف دخوؿ الناس في الدين 
ذلك، وبلوغو مقصده في تماـ مراده، وألف ثوابو يكثر بكثرة منة على رسوؿ اهلل لسروره ب

أتباعو، وألنو يباىي يـو القيامة بكثرة أمتو، وقد كاف يكثر قبل موتو أف يقوؿ: ))سبحانك اللهم 
وبحمدؾ، استغفرؾ وأتوب إليك(( والمراد بالفتح فتح مكة على ما ىو الظاىر، وقيل: المدائن 

 وىو خفي.
سوؿ اهلل بالنصر، وكاف صالح قريشاً عشر سنين يـو الحديبية، ودخل خزاعة ونزوؿ اآلية عدة لر 

في حلف رسوؿ اهلل ، ودخل بنو بكر في حلف قريش ، وكاف بينهما شر في الجاىلية، فوقع 
بين بني بكر وبني خزاعة قتاؿ فأعاف قريش بني بكر سرًا وأصابوا منهم، فخرج عمرو بن سالم 

 نصره، وأنشد أبياتاً فيها:الخزاعي إلى رسوؿ اهلل يست
 إف قريشاً أخلفوؾ الموعدا .... ونقضوا ميثاقك المؤكدا

 وقتلونا ركعاً وسجدا .... فانصر ىداؾ اهلل نصًر أعتدا
 وادع عباد اهلل يأتوا مددا
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 فخرج رسوؿ اهلل فقاؿ: ))اللهم عم العيوف واألخبار(( وفتح مكة عنوة.
ل السير، والفقهاء غير الشافعي فقاؿ: فتحت صلحاً، ولما دخل قاؿ الحاكم: وذلك إجماع أى

قاؿ: ))يا أىل مكة ما تروني فاعل بكم، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، قاؿ: اذىبوا فأنتم 
الطلقاء(( فأعتقهم رسوؿ اهلل ، وقد كانوا لو فياً، ولعل ذلك في النساء والصغار؛ ألف البالغين 

 لذين ال كتاب لهم ال يسبوف،من الذكور من كفار العرب ا
 وقد أخذ من القصة أحكاـ:

 األوؿ: أف الصلح للكفار المؤقت جائز، حيث ال يكوف للمسلمين قوة،
ومنها :أنهم إذا نقضوا العهد تعدياً ونكاية جاز غزوىم سرًا؛ ألنو خرج خفية وقاؿ: ))اللهم عم 

 العيوف واألخبار((.
 اهلل مع أىل مكة. ومنها: أنو يجوز لإلماـ كما فعل رسوؿ

ومنها أنو يجوز دخولها لحرب من التجأ إليها من الكفار من غير إحراـ؛ ألنو دخل وعلى رأسو 
 المغفر.

قاؿ اإلماـ يحيى بن حمزة: وأما قولو : ))ال تحل ألحٍد قبلي وال ألحٍد بعدي وإنما أحلت لي 
محتمل في  -عليو السالـ-ساعة من نهار(( فالمراد لو ولمن كاف على صفتو، وكالـ اإلماـ 

 دخوؿ غير النبي .
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 سورة تبت )المسد(
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

.}  قولو تعالى: }تَػبَّْت َيَدا َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ
النزوؿ: لما نزؿ قولو تعالى: }َوَأنِذْر َعِشيَرَتَك اأَلقْػَربِيَن{ رقا الصفاء وقاؿ: ))يا صباحاه(( 

ن كل أوب، وقاؿ: ))يابني عبد المطلب، يا بني فهر إف أخبرتكم أف فاستجمع الناس إليو م
بسفح ىذا الجبل خيالً أكنتم مصدقي؟(( قالوا: نعم، قاؿ: ))فإني نذير لكم بين يدي 

 الساعة(( فقاؿ أبو لهب: تباً لك، ألهذا دعوتنا، فنزلت،
قيل: إنما كناه اهلل  ولهذه ثمرة وىي جواز تكنية الكفار إذا كاف اسمو أخفى من الكنية، فقد

تعالى بأبي لهب وعدؿ عن اسمو؛ ألف كنيتو أشهر، فأريد تقريعو بدعوة السوء، وألف اسمو عبد 
العزى فعدؿ عن ذكر الصنم، وألف مصيره لما كاف إلى ناٍر ذات لهب وافق حالو كنيتو، وكاف 



 بو الخير للخير.جدير بأف يكنى بحالتو التي يصير إليها، كما يقاؿ: أبو الشر للشرير، وأ
 قاؿ النواوي: وقد جاء في الحديث: ))ىذا قبر أبي رغاؿ((.

 وقاؿ في عبد اهلل بن أُبي: أبو حباب وتكرر في الحديث تكنية أبي طالب واسمو عبد مناؼ.

(2/488) 

 
 

قاؿ: وإذا لم يحصل ما ذكرلم ينبغي أف يكنيهم؛ ألنا قد أمرنا باإلغالظ عليهم، فال ينبغي أف 
م عبارة، وال تلين لهم قواًل، وقد كتب رسوؿ اهلل إلى ىرقل فقاؿ: ))من محمد بن عبد ترقق له

 اهلل ورسولو إلى ىرقل(( فسماه باسمو ولم يكنو، وال لقبو بلقب ملوؾ الرـو وىو قيصر.
وأما التكنية لغير الكافر فال حرج، وقد تكنى كثير من الصحابة، كأبي الدرداء، وأبي أمامة، 

 غيرىم.وأبي ليلى و 
قاؿ: واألدب أف ال يذكر الرجل كنيتو في كتابو وال في غيره إال أف ال يعرؼ إال بكنيتو، أو  

 كانت الكنية أشهر من االسم.
قاؿ النحاس: إذا كانت الكنية أشهر تكنى على نظيره، وتسمى لمن فوقو، ثم يلحق المعروؼ 

 أبا فالف أو بأبي فالف.
في البخاري ومسلم عنو أنو قاؿ: ))سموا باسمي وال تكنوا وأما التكني بأبي القاسم فقد جاء 

 بكنيتي((.
قاؿ في األذكار: قاؿ الشافعي ال يجوز ألحد أف يكنى بأبي القاسم، سواء كاف اسمو محمد أو 

 غيره، رواه عن الشافعي أبو بكر البيهقي، وأبو محمد البغوي، وأبو القاسم بن عساكر.
قاسم لمن اسمو محمد ولغيره، ويجعل النهي خاصاً بحياة وقاؿ مالك: يجوز التكني بأبي ال

النبي وعلى آلو؛ ألف سبب النهي تكني اليهود بأبا القاسم ومناداتهم ياأبا القاسم لإليذاء، وقد 
 زاؿ ذلك.
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المذىب الثالث: وصححو الرافعي ال يجوز لمن اسمو محمد ويجوز لغيره، وقد رجح النواوي 
ف الناس ال يزالوف يكنوف بذلك في جميع األعصار، وفيهم األئمة األعالـ، الجواز مطلقاً؛ أل

وأىل الحل والعقد الذين يقتدى بهم، ويكوف في ىذا تقوية لقوؿ ؾ، ويكونوف قد فهموا من 
النهي لالختصاص بحياتو ، ومعنى تبت أي ىلكت، والمراد ىالؾ جملتو، وقيل: خلت، وقيل: 



 خسرت.
 سمع ىاتف يقوؿ: -رضي اهلل عنو-ولما قُتل عثماف قاؿ في عين المعاني: 

 لقد خلوؾ فانصدعوا .... فال آبوا وال رجعوا
 ولم يوفوا بنذرىم .... فتبا للذي صنعوا

 قولو تعالى: }َما َأْغَنى َعْنُو َمالُُو َوَما َكَسَب{
الذي  قيل: أراد رأس الماؿ وما كسب من األرباح أو الماشية، وما كسب من نسلها، أو مالو

 ورثو من أبيو، والذي كسبو بنفسو.
وعن ابن عباس: ما كسب ىو ولده، وروي أف أوالده اقتتلوا فقاـ يحجز بينهم فدفعو أحدىم 

: ))إف أطيب ما -عليو السالـ-فوقع فقاؿ: اخرجوا عني ىذا الكسب الخبيث، ومنو قولو 
 أكل الرجل من كسبو، وإف ولده من كسبو((.
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: ))أنت ومالك ألبيك(( وىذا يستثمر منو صحة استيالد -عليو السالـ-: وىو قولو قاؿ الرازي
األب جارية ابنو، وأنو ال يحد وال يقتل بولده كما ال يقتل بعبده، وألنو كسبو، وأنو يلحقو ما 
فعل ولده من القرب كما ذكره المنصور باهلل، وأنو يلزمو قبوؿ ىبة الماؿ من ولده للحج بو 

 ل.وىذا محتم
اَلَة اْلَحَطِب{  قولو تعالى: }َواْمَرَأتُُو َحمَّ

ىي أـ جميل بنت حرب أخت أبا سفياف، وكانت تحمل حـز الشوؾ إلى طريق رسوؿ اهلل تنثرىا 
 بالليل.

وقيل: كانت تمشي بالنميمة وىو يقاؿ للنماـ: حامل الحطب؛ ألنو يوقد العداوة، ولهذا قاؿ 
 الشاعر:

 المة .... ولم تمش بين الحي بالحطب الرطب من البيض لم يصطل على ظهر
 الالمة األمر الذي يالـ عليو، وشبو بالرطب لكثرة دخانو وىو زيادة في الشر.
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